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Сергій Бубка,
президент НОК України

СЛАВНА 
БАГАТА 
ІСТОРІЯ

Міжнародний олімпійський комітет має більш, 
ніж столітню історію. НОК України виник лише 
1990 року. Та якщо пильним оком придивитись у 
події, що охопили спортивний світовий рух кінця 
ХІХ віку, обов’язково побачимо там імена видат-
них людей свого часу, зрощених на нашій землі.

У витоків олімпійського руху сучасності стояв уродженець Полтавщини 
Олексій Дмитрович Бутовський, якого було обрано до першого керівного складу 
МОК. У засіданні першого Конгресу МОК ще 1894 року брали участь представ-
ник старовинного козацького роду князь Сергій Костянтинович Білосельський 

– Білозерський та дворянський депутат з Київщини Дмитро Меленевський. У 
попередніх змаганнях Першої Олімпіади відзначений високими результатами в 
кількох видах спорту киянин Микола Риттер.

Це красномовно промовляє про те, що олімпійські коріння в Україні глибокі 
і міцні.

Готуючи до друку книгу про історії створення Національного олімпійського 
комітету України, перший віце – президент НОК Володимир Васильович Ку-
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лик не міг не торкнутися сторінок минувшини. І в цьому її особлива цінність. 
Без сумніву, прихильники спорту України з великим інтересом прочитають про 
багатотрудну боротьбу передових діячів спорту, кращих атлетів за самостійну 
участь наших команд в Олімпійських іграх. Завдяки їхнім зусиллям наш НОК 
виник раніше, ніж незалежною була проголошена Держава.

Вже перші виступи збірної команди України на зимових Олімпійських іграх 
1994 року в Ліллехаммері та літніх Іграх 1996 року в Атланті засвідчили про 
силу і міць нашого спорту, основу якого складають масові осередки, що працю-
ють в навчальних закладах, трудових колективах, установах і організаціях.

Тож, справедливо журналісти та дослідники, які рахували очка і медалі укра-
їнців в складі збірних команд Радянського Союзу стверджували, що виступаю-
чи окремою командою, вони могли б посідати четверте – п’яте місця в неофіцій-
ному командному заліку.
Атлети і любителі спорту нині стали активними учасниками олімпійського 

руху, гасло якого “Швидше. Вище. Сильніше!” міцно увійшло в повсякденний 
побут наших людей. Про це свідчить масовість та яскравість заходів, які ми 
постійно проводимо, інтерес людей до подій на спортивних аренах, всебічна 
увага, якою оточені у нас олімпійці.

А скільки яскравих вражень подарували людям ритуали Естафети олімпій-
ського вогню, проводи і зустрічі олімпійців, “Олімпійські дні бігу”, “Олімпій-
ські уроки” в школах, інші яскраві акції, які ми здійснюємо.

Так, 18 – річна історія НОК України – то лише початок, але скільки справ-
ді знакових подій вона в себе увібрала. Хронологічна побудова розповіді дає 
змогу побачити, як крок за кроком, рік за роком міцнів наш олімпійський рух, 
мужнів Національний олімпійський комітет, його структура, як виникали осе-
редки на місцях, поліпшувались і розширювались зв’язки, з’являлись все нові 
спонсори, зростала матеріальна база.

І оскільки олімпійський рух все далі міцнішає і розвивається, мені здається, 
що ця книга про історію становлення і розвитку НОК України не матиме кін-
ця. Її постійно дописуватимуть нові покоління. Немає сумніву, що подальші 
сторінки будуть не менш цікаві. Наш, образно кажучи, будівельний матеріал 
міцний і надійний.

Довгого життя і славних звершень нашому олімпійському рухові!
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ВСТУП

17-річчя української державності спонукає науковців активніше 
досліджувати різноманітні сторінки нашої славної історії. 
Серед галузей вітчизняної культури і науки, фізичне виховання 

та спорт вивчені чи не найменше.
І це тоді, коли фізкультурно-спортивний рух у сучасному його 

тлумаченні виник в Україні наприкінці ХІХ століття. Тоді ж почали 
активно діяти спортивно-гімнастичні осередки у Львові, Одесі, Києві, 

Харкові, Ужгороді, Чернівцях, інших містах.
Те саме хочеться сказати і про поширення в Україні олімпійських

 ідей, що має глибокі корені. Гуманістична місія завзятих єдиноборств, 
спортивних змагань витікає з прадавніх традицій нашого народу.
Що знає сучасна молодь про перші спортивні гуртки, клуби, що 
виникали на теренах нашої держави, чи відомі імена перших 

українських богатирів, а також тих ентузіастів фізкультурного 
руху, що закладали підвалини Його Величності Спорту, 
який збирає нині тисячі людей на спортивні арени, 
захоплює дух, змушує хвилюватися, пишатись 

їхніми досягненнями?
Історія Олімпійських ігор сучасності, насичена цікавими подіями 
та фактами, читається як захоплюючий роман, у центрі якого 
драматична напружена боротьба атлетів, які перемагають один 

одного, час, вагу, відстані. І чи не на кожній її сторінці 
імена українців.

Вони – серед засновників Міжнародного олімпійського комітету, 
учасників перших Ігор, тих, хто здобував нагороди на наступних.
Запитаємо себе, коли востаннє тренер або викладач фізвиховання 
в школі чи вузі зазирав до підручників історії спорту? Хто з них 

цікавився новітніми науковими розробками, газетними публікаціями?
Та й де сама така література? Події, пов’язані з виступами 

українських спортсменів на перших Олімпійських іграх сучасності, 
зародженням українського олімпійського руху, – тема за сімома 
замками. Лиш окремі розробки вчених і викладачів Національного 

університету фізичного виховання та спорту, Львівського державного 
університету фізичної культури, книжечки Оксани Вацеби, Мирослава 
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Герцика, Юрія Зайдового, Володимира Лабскира, Степана Родака 
та інших науковців. А ще з десяток газетно-журнальних публікацій.
Водночас, активізація демократичних процесів після повалення 
тоталітарного режиму, розбудова молодої української держави, 
її зростаючий авторитет у світі вимагають від дослідників, 

письменників, журналістів, тренерів, спеціалістів фізичної культури 
та спорту глибокого проникнення 

у ці теми.
Молоді та людям старшого покоління не зашкодило б не на словах, а 
на ділі проникнутися тим духом, яким жили наші предки, осмислити 
та усвідомити національну історію, пізнати й осягнути її глибину, 

масштабність.
Автору, який стояв біля витоків українського Олімпізму, дуже хотілося 
б, щоби ця перша більш-менш повна книжка про історію виникнення 
та становлення Національного олімпійського комітету України стала 
не останньою, щоби вона викликала жвавий інтерес у дослідників, 

журналістів, звичайних уболівальників спорту.
Ця праця – один із кроків до узагальнення та деякої періодизації 
українського олімпійського руху, спроба системно викласти той 
багатющий матеріал, який накопичено за 18-річну історію.

НОК України створювався не легко, як дехто вважає, а в напруженій 
боротьбі двох систем. Одна – міцна та потужна, що панувала на 
одній шостій частині планети, відходила, не розуміючи, що стояла 
на глиняних ногах. Друга – молода – тільки народжувалась. Вона не 
мала ні матеріальної сили, ні досвіду. Було лише велике прагнення до 
самостійності, що базувалося на прикладі передових цивілізованих 

країн світу.
А ще на емоціях, що, зрештою, перешкоджало часом здоровому глузду.
З огляду на досягнення мети, це добре, навіть дуже. Жодна революція 
немислима без виплеску емоцій люду, який прагнув змін до кращого.
З огляду на зроблені помилки, це погано. Ще й сьогодні ми не можемо 
виправити ті похибки, яких припустилися в перші роки незалежності.
Нічого з того, що зробили, не можна замовчувати, приховувати від 
наступних поколінь, а тим більше від себе самих. Історія не допускає 

суперечливого тлумачення тих самих подій.
Автору дуже б хотілося, щоб олімпійська тематика в нашій 

літературі знайшла гідне місце. Детального вивчення й узагальнення 
потребують не лише результати, що досягнуті спортсменами, а й ті 

процеси, які цьому сприяли чи передували.
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Розділ перший

НАРІЖНИЙ КАМІНЬ 
УКРАЇНСЬКОГО 
ОЛІМПІЗМУ

Сучасний олімпійський рух не можна розгляда-
ти без вивчення постаті його засновника – фран-
цузького вченого та громадського діяча П’єра де 
Кубертена. Саме цій людині належить ідея відро-
дити спортивні змагання на зразок тих, які про-
водили древні греки.

Вивчаючи життя та культуру цієї країни, він дійшов висновку, що система 
фізичного виховання у ті часи була поставлена на значно вищий рівень, ніж у 
цивілізованій Європі. Саме заняття спортом робили древніх еллінів загартова-
ними, сильними, сміливими, витривалими.

Знайомлячись зі системами фізичного виховання молоді у різних країнах 
світу, він пропонує власну, де першість віддається не воєнізованим гімнастич-
ним вправам, а рухливим спортивним іграм.

Він організовує Лігу фізичного виховання, а за нею і Комітет із пропаганди 
фізвиховання, запросивши до проводу відомого політика та державного діяча 
Жюля Симона.

Уперше ідею відродження олімпійських ігор П. Кубертен висловив 30 серп-
ня 1887 року в статті, де закликав французів звертати більше уваги на фізичне 
виховання дітей у школі.

Він – частий гість у древній Греції, годинами ходить по руїнах античного 
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стадіону, уявляючи, які події тут відбувалися. На нього справляють велике вра-
ження розкопки, які ведуть археологи, їхні знахідки.

Перебуваючи під впливом гіпотез учених, 25 листопада 1892 року на ювілеї 
Французького атлетичного союзу він офіційно пропонує встановити зв’язок ча-
сів і розпочати нову еру олімпізму.

Барон завжди знаходив послідовників. На власні збереження він проводить 
конгрес у Сорбонні. З літературних джерел знаємо, що це було величне дійство. 
Першому установчому Конгресу судилося стати історичною подією. Делегати, 
а їх прибуло більше двох тисяч осіб, – представники багатьох держав світу: 
французи, греки, шведи, американці, угорці – одностайно проголосували за від-
родження олімпійських ігор.
А ще через кілька днів, 23 червня 1894 року, була визначена програма та по-

рядок проведення змагань, створено Міжнародний олімпійський комітет (МОК), 
до складу якого обрали представників Аргентини, Бельгії, Великої Британії, 
Угорщини, Греції, Італії, Нової Зеландії, Росії, США, Франції, Чехії та Швеції.

Окремі представники української інтелігенції, перші активісти фізкультур-
ного руху, які займали високі посади у державних структурах двох імперій, що 
тимчасово розташувалися на наших споконвічних теренах, – Австро-Угорської 
та царської Росії, брали участь у найрізноманітніших заходах на міжнародному 
рівні. Підтримуючи зусилля барона П’єра де Кубертена, вони робили усе, щоби 
відродити змагання на зразок олімпійських ігор древніх греків.

Склад першого виконкому МОК. Справа за столом – 
представник Росії О.Д. Бутовський
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Першим президентом МОК обрали представника Греції, поета й переклада-
ча Деметріуса Вікеласа. Членом першого МОК став царський генерал, украї-
нець за походженням, Олексій Дмитрович Бутовський, відомий на той час діяч 
у галузі фізичного виховання, ініціатор створення перших атлетичних клубів.

Разом з О. Бутовським у роботі першого Олімпійського конгресу брали 
участь дворянський депутатів Києва Дмитро Меленевський і генерал-майор ро-
сійської армії, представник давнього українського козацького роду князь Сергій 
Костянтинович Білосельський-Білозерський, який вже згодом, у 1900–1908 рр., 
заступив Олексія Дмитровича на посаді члена МОК для Росії.

Довгі роки діяльність цих видатних постатей в олімпійському русі замовчу-
валася. Лише зараз ми знаємо чи не все про життя та творчість цих неординар-
них особистостей.
У жовтні 2006 року, в Полтаві, перед стадіоном, вдячними нащадками 

О.Д. Бутовського встановлено пам’ятник.

“У Росії велика байдужість”
Жодна зі спроб О. Бутовського організувати в Росії національний олімпій-

ський комітет не увінчалась успіхом. Перед першими Іграми він написав із де-
сяток листів до найвищих посадовців з тим, щоби ті допомогли знайти спортс-
менів і направити їх на Ігри. У відповідь чув лише жарти.

Мармуровий стадіон у Афінах
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“У Росії, – писав О. Д. Бутовський П’єру де Кубертену, – до олімпійських ідей 
велика байдужість”.

Через це Росія на перші Олімпійські ігри сучасності, які відбулися в Афі-
нах 6 – 15 квітня 1896 року, своїх офіційних представників не посилала. Зате 
прибули представники далекої Австралії, Австрії, Болгарії, Великої Британії, 
Угорщини, Німеччини, Данії, США, Франції, Чилі, Швейцарії, Швеції. Прина-
гідно звернемо увагу на факт заявки двох команд від одної держави – Австро-
Угорської імперії.

Греція довго та старанно готувалася до Ігор. На організацію змагань і будів-
ництво спортивних об’єктів надходили кошти від підприємців, можновладців, 
простих людей.

Перші Олімпійські ігри сучасності відкрив особисто король Греції Георг І. 
Зведений хор і оркестр виконали Олімпійський гімн, написаний композитором 
Спіро Самаро.

Відомо, що до Афін із власної ініціативи пливла морем, але не допливла 
трійця одеситів. Офіційна заявка на участь у змаганнях із боротьби та стрільби 
надійшла від киянина Миколи Риттера, який також подався на Ігри з особистих 
міркувань. Не відомо тільки, чого він знявся після першого дня змагань. По-
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тім висвітлював події 
як журналіст у газеті 

“Кіевлянинъ”. Пізніше 
став одним із яскравих 
пропагандистів олім-
пійського руху.

Перші Олімпійські 
ігри сучасності стали 
великим святом. Вони 
описані в багатьох дже-
релах, тому немає сен-
су про них детально пе-
реповідати. Зазначимо 
тільки, що перемоги у 
більшості видів спорту 
святкували краще під-
готовлені американці, а 
також французи, німці, швейцарці та господарі.

Росіяни не взяли участі й у ІІ Олімпійських іграх, що проходили в 1900 
році у Парижі. Вони розтягнулись аж на п’ять місяців, були нецікаві. Патро-
нат над ними здійснювало керівництво Всесвітньої виставки, яке в усьому 
чекало прибутків. Це виводило зі себе П’єра де Кубертена та він не на жарт 
шкодував, що погодився на проведення змагань у його рідному місті. Він 
казав: “Якщо у світі є місто, яке байдуже ставиться до Олімпіади, то це міс-
то Париж”. “Олімпіадою хаосу” назвали другі Ігри журналісти. Організацію 
Ігор очолили люди далекі від спорту. Вони більше клопоталися, щоб відвід-
увачі виставки не захопилися змаганнями, а більше уваги приділили експо-
натам.

Своє справжнє обличчя показали організатори під час нагородження пере-
можців, більшість із яких долала тисячі кілометрів, щоб і взяти участь у спор-
тивній боротьби. На чоловіків чекали портсигари, парасольки, краватки, гаман-
ці. Жінок винагороджували парфумами, хустками, гребінцями тощо.

Не без проблем було і під час проведення ІІІ Ігор 1904 року в американсько-
му Сент-Луїсі. Через значну віддаленість на них не прибули представники бага-
тьох європейських держав. Лише 625 учасників, із них 533 американці.

І знову без Росії, де про участь в Олімпійських іграх мову ще ніхто не 
вів окрім офіційного представника в МОК генерала Сергія Костянтинови-
ча Білосельського-Білозерського, який із 1900 року заступав на цій посаді 
О.Д. Бутовського.

Князь був дуже впливовою людиною у російській політиці, але так і не зміг 
переконати урядовців посприяти участі атлетів в Олімпійських іграх. Ці Ігри 

Олімпійські ігри відбувались у “тіні” виставок
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називали “домашніми”. Адже пере-
важну більшість учасників становили 
американці. Були види спорту, в яких 
боротьба точилася виключно серед 
американців.

Четверті Олімпійські ігри відбулись 
у Лондоні 1908 року. Вперше Росія 
подала офіційну заявку, в якій було 
восьмеро спортсменів, проте участь у 
змаганнях взяло п’ятеро: Микола Па-
нін – Коломенкін, Микола Орлов, Ан-
дрій Петров, Євген Замятін і Григорій 
Дьомін.

Їхній дебют виявився вдалим, троє 
повернулися на батьківщину з олім-
пійськими нагородами. У Паніна була 
золота медаль з фігурного катання. 
Участь росіян в Іграх викликала у сві-

ті захоплення. Загалом перемоги здобували представники 14 держав. На цій 
Олімпіаді було поновлено багато рекордів.

“Бірма” – пароплав і готель
Вдалий виступ російських атлетів у Лондоні деякою мірою пришвидшив 

організацію Олімпійського комітету Росії. Установчі збори відбулися 1911 
року в Петербурзі. Національний Російський олімпійський комітет складався 
з 13 осіб. Першим його головою став відомий діяч спортивного руху, ще один 
українець В.І. Срезневський.

Він походив із родини відомого 
філолога-славіста Ізмаїла Івановича 
Срезневського, який понад 30 років ви-
кладав у Харківському університеті.

Перший президент НОК Росії був 
чиновником у спортивному відомстві 
генерал-майора Володимира Воєйко-
ва, канцелярії Головного наглядача за 
фізичним розвитком населення Росій-
ської імперії.

Запрацював РОК лише перед самі-
сінькою Олімпіадою 1912 року, коли 
постала проблема з комплектуванням 
команди.

М.Панін-Коломенкін

В.І. Срезневський
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Але участь Росії в Іграх V Олімпіади, яка відбулася 1912 року у Стокгольмі, 
позначена невдачею. На ці змагання вперше Росія буквально випливала вели-
кою командою у складі 170 осіб спеціально зафрахтованим пароплавом “Бірма”, 
який одночасно правив і за готель.

Формувалася команда в поквапі, спортивними принципами організатори зне-
хтували. Справді найсильніші запрошень не отримали, їх ніхто не шукав.

За бортом, у повному розумінні цього слова, залишилися кращі, в тому числі 
й спортсмени з українських клубів Катеринослава, Києва, Одеси, Харкова.

Дайош Всеросійську олімпіаду!
Створення в Петербурзі Російського олімпійського комітету активізувало 

роботу з розвитку олімпійських видів спорту. Нова установа генерала Воло-
димира Воєйкова внесла пропозицію проводити в Імперії щорічні олімпіади за 
програмою МОК. Петербург і Москва відмовилися від почесного права вперше 

здійснити цей масштабний захід. 
Обидві столиці посилалися на не-
стачу спортивних споруд і, зви-
чайно, належних коштів. Згоду 
на проведення таких змагань дав 
Київ.

Було затверджено програму 
і терміни – 20-24 серпня 1913 р. 
До основної частини змагань вве-

Парад учасників Першої Всеросійської олімпіади у Києві
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ли легку та важку атлетику, плавання, стрибки у воду, фехтування, гімнастику, 
стрільбу, кінний, велосипедний і мотоциклетний спорт, плавання, веслування. 
До змагань з окремих видів легкої атлетики та фехтування на рапірах були до-
пущені й жінки.

Призначена на 1914 рік ІІ Всеросійська олімпіада у Ризі продовжила тради-
ції першої. Тут були В. Срезневський і В. Воєйков. Учасників телеграмою при-
вітали особисто імператор Микола ІІ і Великий князь Дмитро Павлович. Проте 
Перша світова війна, що невдовзі вибухнула, не дала можливості не лише насо-
лодитися результатами, обговорити їх і узагальнити, але і як слід висвітлити у 
засобах масової інформації.

За один стіл не сідали
Усім відомо, що призначені на 1916 рік VІ Олімпійські ігри через Першу 

світову війну не відбулися. Коли змовкли гармати, а Європа почала поволі вста-
вати із руїн, проведення Олімпіад поновили.

Сьомі Олімпійські ігри сучасності доручили проводити Антверпену (Бель-
гія). Це місто найбільше постраждало під час бойових дій Першої світової ві-
йни.

Марно шукати у списку учасників представників Німеччини та Росії. Як сто-
рони, які розв’язали війну, вони до змагань запрошені не були.

Німеччина знову вливається в олімпійську сім’ю з ІХ Олімпіади 1928 року, 
що відбулася в Амстердамі (Нідерланди).

Радянська Росія не на жарт повстала проти МОК, називаючи його “ворожим 
кублом трудового люду, де правлять князі та барони”. На противагу Олімпій-
ським іграм були започатковані так звані робітничі спартакіади, які проходили 
під егідою Комуністичного Інтернаціоналу (Комінтерну).

Із протоколів Олімпійських ігор, газетних публікацій і літературних джерел 
достеменно відомо, що українці, розкидані революцією, світовою та громадян-
ською війнами по світах, брали участь в Олімпіадах у складах команд Австро-
Угорщини, Німеччини, США, Польщі, Чехословаччини і інших країн, ставали 
призерами цих змагань.

Не можна обійти увагою й ХІ Олімпійські ігри, які відбулися 1936 року в 
Берліні. Гітлерівська ідеологічна машина зробила все можливе, щоби показати 
світові, що їхня країна, вже оплутана павутинням коричневої чуми, немає нічо-
го спільного з агресивними намірами, навпаки хоче показати людям доброї волі, 
як солодко жити в умовах технічного прогресу та вільної інженерної думки.

Багато хто з українців, які переховувалися на Заході після поразки в роки 
визвольних змагань 1918 – 1921 років, сподівалися, що світова спільнота почує 
голос вигнанців і допустить їх до участі в Олімпійських іграх самостійною ко-
мандою. Були спроби утворити НОК України у вигнанні. Все марно.

Статут МОК порушувати не можна. Треба, щоби Національний олімпійський 
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комітет працював у межах 
власної території. Розпоро-
шені по світу українці вли-
валися до збірних команд 
Угорщини, Чехословаччини, 
Німеччини, Австрії, Бельгії, 
США, Канади, інших країн. 
Відомо чимало імен укра-
їнців, які доходили навіть 
до п’єдесталів пошани.

Уперше власні змагання 
українська діаспора про-
вела у Філадельфії в 1936 
році. Це була так звана 
Українсько-Американська 
Олімпіада. Участь у ній 
взяли українці, що мешка-
ли в багатьох містах Сполу-
чених Штатів і Канади.

Активізувалися наші 
браття і перед проведенням 
ХІV Олімпіади 1948 року в 
Лондоні. Радянський Союз заявив, що через великі руйнації, завдані війною, 
він не готовий до спортивних змагань, отже кращі українські спортсмени і цьо-
го разу залишилися вдома. Однак відомо й те, що до того часу в багатьох видах 
спорту радянські спортсмени показували досить високі результати.

Деякою втіхою для багатьох наших старших братів стали міжнародні зма-
гання так званих “переміщених осіб”.

Є НОК СРСР!
23 квітня 1951 року було офіційно створено Національний олімпійський ко-

мітет СРСР. Першим його головою обрано К. Андріанова. А ще через два тижні 
у старовинній ратуші австрійської столиці, Відня відбулося засідання 45-ої се-
сії МОК, на якій усі одностайно проголосували за включення СРСР до олімпій-
ської сім’ї.

У жовтні 1951 року Олімпійський комітет СРСР висловився за участь радян-
ських спортсменів у ХV Олімпійських іграх і подав відповідну заявку до МОК. 
Отже, відтепер і спортсмени України, що входили до збірних команд, отримали 
право на рівних змагатися з кращими спортсменами світу.

Як зауважували засоби масової інформації, прийняття СРСР до олімпійської 
родини стало важливим кроком на шляху до перетворення МОК у найавтори-

Львів’янин К.Кухарський (у центрі) не потрапив 
до призерів Олімпіади у Берліні
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тетнішу міжнародну спортивну організацію, поворотним пунктом у боротьбі за 
основний принцип олімпізму – зміцнення миру та та дружби між народами.

До цього часу спортсмени Радянського Союзу, як ми зазначали, зробили 
справжній прорив у світовий спорт. Беручи участь у багатьох європейських і 
світових чемпіонатах, вони здобули чимало перших місць. Федерації з видів 
спорту стали членами 20 міжнародних спортивних федерацій та проводили в 
них активну роботу.

Якщо у 1948 році СРСР відвідало 12 спортивних делегацій, то у 1952-му, до 
початку Олімпійських ігор, – 67. За цей же час за кордон виїжджало 60 збірних 
команд спортсменів з багатьох союзних республік, у тому числі й України, або 
з окремих міст.

Із багатьох видів спорту українці впевнено тримали першість на всесоюзних 
аренах. У наймасовіших видах – легкій атлетиці, плаванні, гімнастиці, важкій 
атлетиці, боротьбі – представники нашої республіки посідали чільні позиції. В 
Україні на той час було 15 заслужених майстрів спорту.

Перші золоті медалі
На ХV Олімпійських іграх, які відбувалися 19 липня – 3 серпня 1952 року 

у Гельсінкі (Фінляндія), честь радянського спорту захищало 295 спортсменів із 
37 міст десяти союзних республік. Серед них були і представники України – 25 
атлетів.

На Олімпіаді було оновлено 18 світових рекордів. Основна боротьба роз-
горнулася між атлетами СРСР і США. Вперше зустрівшись в очному поєдинку, 
провідні спортсмени двох країн набрали у комплексному неофіційному заліку 
однакову кількість очок – по 494. Щоправда, американці були перші за кількіс-
тю здобутих медалей, у тому числі золотих. У цьому здобутку команди СРСР 
був значний вклад спортсменів з України.

Якщо проаналізувати їхній внесок до скарбнички очок і медалей, здобутих 
збірною СРСР, то можна говорити про досгнення мети при формуванні збірної. 
Вісім відсотків спортсменів від складу усієї команди принесли їй 30 відсотків 
медалей та очок!

Вгадали-таки тренери з українцями. А якби Україна виступала повною ко-
мандою? Можна лише здогадуватися про можливі очки та медалі, загальне ко-
мандне місце.

Першим українцем, чемпіоном Олімпійських ігор сучасності став наш услав-
лений гімнаст Віктор Чукарін зі Львова.

Ми пишаємося успіхами його товаришів по команді Марії Гороховської, Ніни 
Бочарової, Дмитра Леонкіна, а також “золотого” призера Олімпіади – Якова 
Пункіна (класична боротьба), срібних призерів Георгія Жиліна й Ігоря Ємчука 
(веслування академічне), Григорія Новака (важка атлетика) й усіх інших, які 
здобули призові очки.
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Їхню естафету підхопили на наступних Олімпіадах Віктор Цибуленко, Іван 
Богдан, Борис Шахлін, Юрій Титов, Галина Прозуменщикова, Ігор Рибак, Лари-
са Латиніна, Поліна Астахова, Леонід Жаботинський, Володимир Голубничий, 
Валерій Борзов, Олександр Шапаренко, Юлія Рябчинська, Валентин Манкін, 
Сергій Бубка, Олександра Тимошенко, Тетяна Гуцу та багато інших видатних 
особистостей, представників українського футболу, волейболу, гандболу, бас-
кетболу, легкої атлетики, фехтування, велоспорту, боротьби, веслування акаде-
мічного, на байдарках і каное, стрільби кульової та стендової, які стали волода-
рями золотих, срібних і бронзових олімпійських нагород.

Це їхні досягнення створили імідж України – потужної спортивної держави, 
гідної на рівних змага-
тися з провідними краї-
нами світу.
Аналіз участі україн-

ських атлетів в Олімпіа-
дах свідчить про те, що 
їхній доробок дорівню-
вав четвертим – п’ятим 
позиціям у світовому 
табелі про ранги. Від 
1952 року українці ста-
новлять 8 – 25 відсотків 
збірної Радянського Со-
юзу та приносять їй від 
25 до 40 відсотків усіх 
очок і медалей.

М. Гороховська В. Чукарін Н. Бочарова

Переможний кидок Якова Пункіна
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Діалог автора зі спортив-
ним журналістом
Анатолієм Волошиним

– Володимире Васильовичу, пропоную знову повернутися до історії. Чи 
не здається вам, що у нашій спортивній літературі постать Олексія Бутов-
ського не досить яскраво вимальована, хоча це один із 14-ти перших чле-
нів Міжнародного олімпійського комітету.

З одного боку, діє заангажованість, мовляв, то царський генерал. З ін-
шого – він українець, один із кращих представників свого народу, що досяг 
висот завдяки старанності, наполегливості, високій культурі, вихованню.

Чому ми соромимося говорити, що Україна дала світові чимало визна-
чних діячів, які свого часу активно впливали на хід соціально-політичних, 
військових, міжнародних, спортивних та інших процесів?

– Якщо відверто, то постать Олексія Дмитровича Бутовського в історичній 
та спортивній літературі за радянських часів, дійсно, зовсім не висвітлювала-
ся. Ми знали тільки те, що представником від Росії у першому Міжнародному 
олімпійському комітеті був царський генерал.

Зате тепер відомо, що дід Олексія 
Дмитровича, Петро Бутовський, ге-
роїчно загинув при обороні Севасто-
поля, а батько Дмитро бив Наполео-
на. Коли Д. Бутовський дослужився 
до чину штабс-капітана, подався на 
науку до Харківського університе-
ту, який мав славу передового вузу, 
де вголос поширювалися народно-
демократичні ідеї. Він керував Селян-
ським комітетом Полтавської Думи.

Після університету оселився в 
селі П’ятигірці Лубенського повіту, 
на Полтавщині, де 1838 року й наро-
дився Олексій. Але дитинство Олек-
сія минуло в родовому маєтку батька, 
у селі Пелехівщина Кременчуцького 
повіту, тепер це Глобинський район.

Із дитячих років хлопцеві прище- О.Д. Бутовський
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пили любов до праці, фізичної культу-
ри та спорту. Він підтримував зв’язки 
з визначними діячами науки, культу-
ри, літератури. Недаремно другий син 
Д. Бутовського – Микола – став відо-
мим на той час військовим письмен-
ником. О. Д. Бутовський мав четверо 
братів і сестру.

Подорожуючи, Олексій вивчав до-
свід розвитку у світі гімнастики та 
фехтування, а пізніше впроваджував 
його у навчальних закладах, особисто 
вів курси лекцій з історії, теорії та ме-
тодики фізичного виховання.

1871 року у чині полковника його 
призначають на посаду педагога 
Санкт-Петербурзької військової ака-
демії. Блискуче веде уроки фехтуван-
ня, гімнастики.

1888 року О. Бутовський – член ко-
місії з організації позакласних занять у кадетському корпусі, веде активну робо-
ту з відомим ученим П. Ф. Лесгафтом. Він автор 70, кажучи мовою сьогодення, 
друкованих праць у галузі фізичного виховання.

– Відомо про їхні суперечки?
– П. Лесгафт – неповторний, незрівняний і неперевершений у багатьох пи-

таннях фізичного виховання теоретик. О. Бутовський – у своїх теоретичних роз-
робках і практичних діях пішов далі. Він став організатором системи фізичного 
виховання. “Навчати тілесних вправ, – писав він, – може лише людина, яка сама 
вміє їх виконувати і на собі випробувати”.

– Як Олексій Дмитрович познайомився з П’єром де Кубертеном?
Вони, ці дві фанатично віддані справі фізичного виховання та спорту особис-

тості, не могли не зустрітись. Вже у чині генерал-майора під час відвідин Пари-
жа О. Бутовський познайомився з великим мрійником, як він писав, П’єром де 
Кубертеном. Відомо про їхні зустрічі, бесіди, листування.

Відома також їхня суперечка з багатьох питань. Наприклад, стосовно допус-
ку до перших олімпіад сучасності жінок. Кубертен був за те, щоб за традицією 
древніх їх до участі в олімпійських іграх не допускали. Проте, переміг здоро-
вий глузд і пропозиція Бутовського.

– А яка доля спіткала вже генерал-лейтенанта після революції?
– Ходить світом інформація, що Олексій Дмитрович, який у 1917 році був 

майже 80-річного віку, втратив зір. Він і його брат Микола навідріз відмовилися 

Останнє фото О.Д. Бутовського
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залишати батьківщину. Та вже 1918 року їхній слід пропав. Датою смерті Олек-
сія Бутовського визнано 1917 рік. Поховано його у Петербурзі.

Останні з родичів, діти Олексія та Миколи Бутовських, начеб – то знайшлися 
у Таджикистані перед Другою світовою війною. Їх неодноразово викликали на 
допити. Далі і їхній слід втрачено. Відомо з літературних джерел, що у 1990 
році репресованих Бутовських реабілітували.

– Чи збереглися ті будинки, де жили на Полтавщині Бутовські?
– Ви ж добре знаєте долю усіх “дворянських гнізд” у Росії та панських маєт-

ків в Україні. Вони спалені розлюченим пролетаріатом, а їхні колишні терито-
рії нині не впізнати. Але є слідопити, які могли би присвятити цим видатним 
особистостям свій час. Можливо це було б одним зі завдань для Полтавського 
регіонального відділення НОК. Зібрали кошти на гарний пам’ятник, урочисто 
його відкрили. Тепер на часі наступні кроки.

– Якщо йти в хронологічному напрямку, то цікаво було би дослідити 
долю тих спортсменів від Росії, які брали участь у Перших Іграх?

– Ми вже говорили, що офіційної делегації Росія не направляла. Мало ймо-
вірно, щоби там був ще хтось з українців, які мешкали на території, що була під 
Австро-Угорщиною. 1896 року спортивні осередки серед наших земляків лише 
виникали й очікувати від них вагомих результатів справа марна.

Тим більше, що завданням пер-
ших українських спортивних гурт-
ків була оздоровча спрямованість.
Але достеменно відомо з літера-

турних джерел, що до Афін, як ми 
вже зазначали, виїжджала трійка 
представників одеських спортив-
них клубів і киянин Микола Риттер, 
лікар за фахом.

Саме він і став тим першим 
українцем, який був зафіксований 
у списках учасників. Успішно ви-
ступивши в попередніх змаганнях 
із боротьби та стрільби, і діставши 
непогані відгуки у пресі, він неспо-
дівано з недосліджених досі причин 
знявся зі змагань. Але як кореспон-
дент газети “Кіевлянінъ” продовжу-
вав висвітлювати події, що точили-
ся в Афінах.

Щоправда, через непідготовле-
ність суспільства, ці публікації не 

Відкриття пам’ятника 
О.Д. Бутовському у Полтаві
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були помічені. Перші Олімпійські ігри висвітлив у своїх нарисах “Афіни вес-
ною 1896 року” О. Д. Бутовський, де він також згадує про киянина, який “зняв-
ся зі змагань”.

Особистість О. Д. Бутовського досить повно висвітлена професором О. Сун-
ником, а також доцентом В. Драгою та кандидатом педагогічних наук М. Зубалі-
єм, невтомними дослідниками олімпійської тематики, авторами кількох цікавих 
книжок.

– Вважаю, варто торкнутися й особистості князя Сергія Костянтинови-
ча Білосельського-Білозерського, який саме за рекомендаціями О. Бутов-
ського брав участь у Першому Конгресі МОК, а потім його заступав. Про 
нього теж мало що відомо. Чому? Чи не тому, що він походив зі старовин-
ного козацького роду? Дивіться – що не князь, то козак.

– Причина та сама. Він був не просто генералом, а ще й князем, високо по-
важним царським сановником. Ім’я цієї людини користувалося до революції ве-
ликим авторитетом при дворі. З князем рахувались уряди Європи. Він очолював 
різні комітети і комісії, що засідали за кордоном і вирішували долю держав.

Сергій Костянтинович Білосельський-Білозерський мав глибоке козацьке 
коріння, чим дуже пишався. Поважали його за це і при дворі. Він ніколи не цу-
рався свого походження.

Квіти – до пам’ятника
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Відомо, що князь наро-
дився 1867 року в Україні. 
Пройшов гарний військо-
вий вишкіл, командував 
різними військовими під-
розділами. Його ім’я як 
учасника кількох військо-
вих операцій, часто згаду-
ється.

Як і батько, Сергій Кос-
тянтинович був генерал-
майором. Про нього на-
писано, що він полюбляв 
спорт, зокрема теніс. Був 
головою ліги футболу та 
хокею на льоду, меценатом.

– Невже такий сановник, як С. Білосельський-Білозерський брав участь 
у засіданнях МОК?

– Не лише брав, а дуже активно обговорював усі нагальні проблеми. До його 
думок дослухалися надзвичайно. Він вирішував долю міст – організаторів 
Олімпіад, допомагав у їх проведенні.

Особисте знайомство з П’єром де Кубертеном дало змогу князю глибше зро-
зуміти сутність олімпійських ідей, цілеспрямовано втілювати їх у життя.

Замість себе до МОК Сергій Костянтинович запропонував обрати графа 
С.А. Трубецького, ще одну високо ерудовану людину, яка почала працювати в 
МОК з 1908 року.

– Не зважаючи на те, що спортсмени від Росії лише починали брати 
участь в Іграх, представництво країни в МОК було надзвичайно високе й 
авторитетне. Не можна ні на хвильку припустити, щоби князь запропону-
вав замість себе нікчемну чи неосвічену людину. А де подівся сам князь?

– Сам князь захопився дипломатичними та військовими справами. 1919 року 
він виїхав за кордон, жив усамітнено. Але, коли помер на 84-ому році життя, 
преса помістила некролог, де не забула нагадати, що пішов із життя славний на-
щадок козацького роду, який багато зробив для розквіту ідей олімпізму у світі.

– Є ще одна тема, яка неоднаково трактується, а широко висвітлюватися 
стала лише зараз. Маю на увазі Першу російську олімпіаду, проведену у 
Києві 1913 року. То був захід нового Російського олімпійського комітету чи 
влади Києва?

– То було рішення Російського олімпійського комітету. Вважаю, що на той час 
важко було придумати щось інше для піднесення рівня спорту в країні. Стільки 
часу згаяти марно! Тепер взялися надолужувати.

Генерал С.К. Білосельський-Білозерський
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На повну потужність працював організаційний комітет, очолюваний учи-
телем фізкультури Київського комерційного училища, відомим гімнастом 
доктором О.Анохіним. До його складу увійшли В.Крамаренко, Є.Гарнич–
Гарницький, І.Харжевський, Г.Кравчук, П.Булюбаш, К.Клечинський, Б.Гонзатко, 
А.Коваржик.

До олімпіади збудували новий стадіон на базі “Спортивного поля”, що міс-
тилося на околиці міста – Лук’янівці, між вулицями Львівською, Глибочицькою 
та Дикою. Він мав криті трибуни на 1000 місць, відкриті трибуни з лавами на 
1750 місць, а також майдан, де могли розміститися дві тисячі глядачів.

Ця перша не тільки у Києві, але й в усій Росії, стаціонарна спортивна спору-
да була пристосована для футбольних, легкоатлетичних, ковзанярських змагань 
та велосипедних і мотоциклетних перегонів.

До участі були залучені кращі армійські частини та військові школи Росії, де 
культивувалася гімнастика, фехтування, стрільба, кінний спорт.

– А де взялися кошти? Олімпіада, мабуть, влетіла у копієчку?
– Не слід забувати, що перед Першою світовою війною Росія була потужною 

державою. На її міць навіть особливо не вплинула поразка у війні з Японією 
1905 року. Будувалася найдовша у світі залізниця, зводилися заводи і фабри-
ки. Та й люди, як свідчать літературні джерела, жили непогано. Один робітник 
вільно утримував і годував багатодітну сім’ю. Вчителі, медики – то були багаті 
люди. Їх усі поважали.

Як відомо, 1913 рік став піком фінансового благополуччя Росії. На проведен-
ня олімпіади уряд виділив 10 тис. рублів, велику на той час суму. Не залишилась 
осторонь влада Києва, меценати. Їхнім коштом, зокрема, було реконструйовано 
велотрек, який перебував у жалюгідному стані, що свідчить про проведення на 
ньому багатьох змагань.

В. Воєйков домігся фінансування відря-
джень спортсменів до Києва, заручився спри-
янням найвищих військових чинів, які висту-
пили в ролі опікунів та почесних гостей.

За його клопотанням офіційними покрови-
телями олімпіади стали великі князі Дмитро 
Павлович і Гаврило Костянтинович. Вони 
встановили призи для переможців. Органі-
затори доклали всіх зусиль для того, щоби 
спортивний захід перетворився на загальне 
свято.

Багато зусиль доклав до організації олімпі-
ади відомий нам князь Сергій Костянтинович 
Білосельський-Білозерський, у якого закінчи-
лися повноваження члена МОК для Росії. О. Анохін
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Використали і комерційний досвід Олімпійських ігор. Вирішили поєднати 
олімпіаду із Всеросійською торгівельно-промисловою виставкою, що мала від-
бутися з 29 травня по 15 жовтня у Києві.

Голова оргкомітету виставки граф О. Тишкевич активно допомагав прове-
денню олімпіади. Він сам був чудовим майстром верхової їзди, фехтувальником 
і веслярем.

– Чи мала ця олімпіада якесь значення для подальшого розгортання 
спортивної роботи?

– Безумовно. Тільки за період підготовки київської олімпіади, упродовж 
1912-1913 років, спортивне життя в Україні, як і в усіх регіонах Росії, особливо 
в олімпійських видах спорту, відчутно активізувалося. Було відкрито чимало 

Почесні гості Всеросійської олімпіади

Учасники змагань
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нових спортивних гуртків і товариств. Про них широко писали газети.
У Києві, крім спортивних товариств “Орел”, “Сокіл”, автомобілістів, по-

вітроплавання, туристів, яхт-клубу, з’явилися гурток “Спорт”, тенісний клуб, 
спортивний велотрек, гурток любителів спорту, Київське спортивне товариство, 
гімнастичне товариство “Російський богатир”, водна станція тощо.

– А як щодо учасників, рівня технічних результатів?
– У змаганнях взяло участь 500 спортсменів із багатьох міст тогочасної Росії. 

Серед почесних гостей – члени царської родини. Великі князі Дмитро Павлович 
і Гаврило Костянтинович дуже допомогли в організації змагань. Докладалися 
буквально до всіх дрібниць.

Спеціалісти з етичних міркувань не радять порівнювати результати, показані 
спортсменами на Іграх Олімпіад і на змаганнях у Києві. Тут насправді не були 
представлені найсильніші клуби, не відповідала рівню й спортивна база.
Успішне проведення І Всеросійської олімпіади за участю коронованих осіб 

викликало бажання щороку проводити подібні заходи. Мета – наблизити ре-
зультати провідних спортсменів Імперії у тих видах, де все вимірювалось у 
метрах, секундах і кілограмах, до досягнень переможців Олімпійських ігор. 
Пожвавішала робота у Харкові, Одесі, Катеринославі, Полтаві, Житомирі, Чер-
нігові, інших містах.

Високо оцінив проведення І Олімпіади імператор Микола ІІ під час свого пе-
ребування у Києві 1916 року. Ще гриміли гармати, лиш на короткий час німецькі 
війська завдяки Брусиловському прориву були відкинуті від Києва, а верховний 
правитель із членами міської Думи обговорював місце розташування нового 
стадіону, виділення для цього коштів.

Парад закриття
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Розділ другий

ТАКИМ 
БУВ 
ПОЧАТОК

Ішов наповнений неспокоєм 1989 рік. Радянський 
Союз калатало, мов на вулкані. Для того, щоби чи-
тачі, особливо молоде покоління, зрозуміли, що то 
був за час, нагадаємо основні політичні події, яки-
ми жив тоді Радянський Союз, – могутня колись 
імперія, яка об’єднувала 15 союзних республік.

Генеральним секретарем ЦК Компартії СРСР Михайлом Горбачовим, порів-
няно молодим її діячем, було проголошено так звану “перебудову”. Ломці та 
руйнуванню підлягало практично все, що було накопичено попереднім поко-
лінням, у тому числі й в ідеологічній сфері.

Життя оцінювалося за ходом перебудовчих процесів, які мали розгортатися 
в усіх без винятку галузях народного господарства, економіки, науки, культури. 
Хто працював без досягнення високих результатів, на того казали, що він ще не 
перебудувався. Це стосувалося і спортсменів, команд, які зазнавали поразок.

Пам’ятаю, як на Олімпійських іграх 1988 року в Сеулі наша уславлена жі-
ноча гандбольна команда під проводом Ігоря Турчина завоювала тільки третє 
місце. Усі сподівалися на перше. Ігорю Євдокимовичу тоді сказали тільки одне: 

“Не перебудувався”. Але як, скажіть, можна було перебудуватися тренеру, коли 
він наткнувся у фіналі на тих, із ким нам заборонялось багато років змагатися? 
Саме оті “темні конячки” і відібрали в нас перемогу.
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Треба зазначити, що приблизно в цей самий час вже впала берлінська стіна. 
У Польщі гору одержала “Солідарність”, яка вивела на площі мільйонні маси 
невдоволених режимом людей. Як розбитий глек, на дрібні шматки розлетілась 
Югославія. Відбувся поділ між Чехією та Словаччиною.

Подібні настрої прокотились і по Радянському Союзу. Чи не усі союзні респу-
бліки слідом за прибалтійськими вголос заявляли про бажання вийти з СРСР.

Не стояла осторонь і Україна. Мітинги, очолювані “Рухом”, відбувались у 
великих та малих містах і накочувалися мов хвилі могутнього прибою. Осо-
бливо багатолюдними вони були у Києві, Львові, Тернополі, Луцьку, Харкові, 
Сумах. Не встигала міліція розігнати синьо – жовті прапори на одній вулиці, як 
вони з’являлися на іншій.

На цьому тлі вирішили заявити про свою позицію і фізкультурні організації. 
Перш за все, як вже зазначалося, розгорнулася боротьба за створення власного 
Національного олімпійського комітету. Гарячі голови задовго до цього вимага-
ли повного виходу з Олімпійського комітету СРСР, самостійної участі в наступ-
них Олімпійських іграх.

То був знаменний час пробудження свідомості українського народу. Люди 
побачили, що та ідеологія, яка майже сім десятиліть панувала в державі, нічого 
крім страху, зубожіння і злиднів людям не приносила. Усі прагнули встати з 
колін, відчути себе повноправними членами сім’ї вільних народів. Набридло 
годувати комуністичні режими багатьох держав, працювати на ненажерливого 
військового монстра.

Люди згадали голодомор 30-х років, коли за неповними підрахунками від 
геноциду загинуло близько восьми мільйонів ні в чому не винних людей. А 
скільки полягло нашого люду в таборах Сибіру та Карелії!

Спорт став поки що тою невинною зачіпкою, яка виплеснулася назовні. Дій-
сно, чому б Україні, яка давала до 40 відсотків усіх медалей спортсменів СРСР, 
не виступати самостійною командою?

Пригадую світлої пам’яті спортивних журналістів Кіма Пушкарьова й Олек-
сандра Черкаського, яких лише за підрахунок здобутих українцями на Олімпіа-
дах очок, позбавили роботи, а потім довго товкли на різного роду ідеологічних 
розборах.

Якщо з поновленням олімпійського статусу прибалтійським республікам 
варто було тільки зробити подання, то Україні це коштувало багато сил і нерво-
вої напруги.

Газета бере ініціативу
Не втручаючись у політичні процеси, ідею самостійного НОК підтримує 

спортивна преса. Наприкінці 1988 року “Спортивна газета” однією з перших в 
Україні почала друкувати листи громадян про необхідність створення у респу-
бліці Українського олімпійського комітету.
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У вересні 1989 року в газеті “Львів спортивний” Євген Бобко запитує: “Чому 
Україна не бере участі в Олімпійських іграх?” На його думку, яку поділяла пере-
важна більшість українців, Україна, як рівноправний суб’єкт ООН і ЮНЕСКО, 
мала повне на це право.

6 грудня 1989 року Г. Абрамян порушує питання про розподіл повноважень 
між Олімпійським комітетом і Держкомспортом СРСР.

Дискусія перекинулась на інші видання. І все ж, перед вела “Спортивна га-
зета”. Вона не лише вміщує проект Статуту Олімпійського комітету України, а 
й розгортає дискусію навколо нього, активно виступає проти того, щоби наш 
НОК став підрозділом ОК СРСР без права самостійного виходу на міжнародну 
арену.

Рішенням редколегії газети ве-
дення теми доручили відомій жур-
налістці, призерці ХVІІ Олімпій-
ських ігор у Римі, Людмилі Радченко. 
Об’єктивно, без поквапу, з глибоким 
знанням теми вона вміщує матеріа-
ли, які допомагають спортивній гро-
мадськості глибше проникати у суть 
проблеми.

Ось назви статей того періоду: В. 
Борзов “Від бажання до реалізації”, 
В. Маєвський “На шляху до визна-
ння”, В. Смирнов “Нові часи, нові 
підходи”, Л. Радченко “Тверезо оці-
нювати ситуацію”, С. Родак “Своєю 
командою до Барселони” тощо.

Газета першою сповіщає про той 
Статут НОК, який самостійно роз-
робили члени незалежної ініціатив-
ної групи В. Сікач, В. Кудько та В. 
Шутий. Його ніхто доти не читав. 

Але, якщо і читали люди, то неозброєним оком можна було помітити безліч по-
милок юридичного та спортивного плану.

Я на той час працював в Українській раді профспілок і був ближчий до цих 
процесів. Часто зустрічався з авторами різних пропозицій, допомагав редагува-
ти відозви, проекти статутів, постанов. Зазначеній трійці казав, щоби не поспі-
шали. Ґарячкуватість у державотворчих процесах неприпустима.
Але ми бігли попереду потяга, чим розшматовували спортивний рух, зайве 

сперечалися, нервували.
12 березня у Львові проголошує про себе Підготовчий комітет по створенню 
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Української спортивної асоціації, а вже через два місяці відбулись Установчі 
збори. На них головою Львівської організації УСА обрано фізкультурного пра-
цівника, народного депутата України Ярослава Кендзьора.

Я давно знав Ярослава. Він багато потерпав за “прояви українського буржу-
азного націоналізму”, був виключений з Державного університету, навіть з Ін-
ституту фізкультури. Залишили у спокої, коли перейшов на заочне відділення.

На певний час фізкультурно-спортивний рух в Україні огортає криза. Майже 
припиняється фінансування республіканських змагань, дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл, деяких установ і організацій. Суспільство живе в очікуванні чо-
гось нового, воно прагне змін на краще.

19 квітня 1990 року “Спортивна газета” друкує звернення до спортивних 
фахівців республіки зі закликом подолати кризу, що охопила спортивне життя в 
Україні, підтримати ідею створення самостійного Олімпійського комітету.

Майже одночасно під головуванням Валерія Шутого створюється Україн-
ська Національна Олімпійська Комісія Руху. В одній із “Петицій”, яка була ви-
друкувана в “Спортивній газеті” 13 жовтня 1990 року, він був категоричний: 

“Український Національний Олімпійський Комітет, який було створено 1918 
року, відновлює свою роботу”.

Не знав ні він, ні інші учасники цієї акції, що в ті найважчі роки боротьби за 
національну незалежність НОК Української Народної Республіки, дійсно, було 
проголошено. Але в Міжнародному олімпійському комітеті це подання так і не 
встигли розглянути. Через кілька місяців наша молода незалежна держава УНР, 
не втримавши навали, припинила існування. Мені здається, що ця тема дуже 
цікава для дослідників.
Усі перші намагання свідомих українців створити самостійний Національ-

ний олімпійський комітет України не дістали належної підтримки. Призначена 
на червень 1990 року Конференція засновників так і не була скликана.

Із комсомольським завзяттям
Поступово спортивна тематика відійшла на другий план. Спортивні функці-

онери не висовували носа зі своїх офісів, ходили, увібравши голову в плечі. Але 
пам’ятаю, що зустрічав серед натовпу мітингувальників на вулицях і площах 
Василя Пилипенка, Миколу Усенка, Миколу Гуменюка, багатьох інших.

Щоправда, вони поводили себе обережно, не носили на лацканах значків 
“РУХ”.

16 липня 1990 року Верховна Рада України під великим тиском громадськос-
ті проголосила “Декларацію про державний суверенітет України”. Парламент і 
Уряд України налагоджували горизонтальні економічні зв’язки з іншими респу-
бліками та країнами Заходу і Сходу.

І тут ініціативу узяв у свої руки новопризначений Верховною Радою Укра-
їни, Голова Державного комітету Української РСР у справах молоді, фізичної 
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культури та спорту Валерій Борзов, двора-
зовий олімпійський чемпіон, який цілком 
слушно зайняв помірковану реалістичну 
позицію і заявив, що без підготовки належ-
них принципів створювати Олімпійський 
комітет неможливо. Хто цікавиться його 
позицією детальніше, може прочитати ви-
словлені ним думки у публікаціях, які ми 
згадували.

Валерій став тою фігурою, яка влашто-
вувала всіх. З одного боку це – видатний 
спортсмен, володар двох золотих олімпій-
ських медалей у тих спортивних дисци-
плінах, де Радянський Союз традиційно 
пас задніх. Його зростання відбувалося 
в усіх на очах. Після здобуття повного 
комплекту олімпійських нагород він за-

хистив кандидатську дисертацію, написав книгу, одружився з уславленою 
гімнасткою Людмилою Турищевою. Словом, був у всіх на очах, нічим себе 
не зганьбив.

Пам’ятаю також, як за кілька місяців до цього на Верховній Раді України, де 
гору мали представники патріотично налаштованих сил, Валерія затверджува-
ли на посаду міністра. Гарною українською мовою він доповів про своє бачення 
проблем в українському спорті, відповів на численні запитання народних депу-
татів.

Саме відтоді, на мою думку, й починається активна та продуктивна боротьба 
за створення нашого НОК. Його утворення – важлива подія у спортивному жит-
ті країни, що ставала на рейки національної незалежності, знаменний чинник 
історичного розвитку української держави.

Не слід думати, що Валерію Борзову було легко. Свої дії він також чинив під 
бурхливий акомпанемент розмов про сепаратизм, які лунали з Москви. Забіга-
ючи наперед, зазначимо, що за тих умов він обрав єдино вірний шлях.

Зрештою, перемогла політика, яку проводив Валерій Борзов. Він, як голова 
Комітету фізичної культури і спорту України та член виконкому Міжнародної 
федерації легкої атлетики, шанований усіма спортсмен, очолив Підготовчий ко-
мітет по проведенню Асамблеї засновників НОК України.

Асамблея засновників
Розгорнулася копітка робота зі створення Статуту НОК, його законодавчої 

бази, програми діяльності. Деякі документи потрапляли до мене. Працювати 
над ними доводилося так, щоби ніхто не бачив. Звинувачення у зв’язках з Ру-

В.П. Борзов
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хом сипались з усіх усюд. Навіть свідомі українці не пропускали нагоди, щоб не 
нагадати про синьо-жовту загрозу.
Але ми працювали у рамках чинного законодавства, з радістю тиснули одно-

думцям руки.
Асамблея засновників НОК України, або, скажемо точніше, Перша сесія Ге-

неральної асамблеї Національного олімпійського комітету України, розпочала 
свою роботу 22 грудня 1990 року в актовому залі Київського державного інсти-
туту фізичної культури і спорту.

Підготовчим комітетом була проведена велика за обсягом робота. Делегата-
ми сесії обрано 210 осіб з усіх регіонів України, що репрезентували національні 
федерації, спортивні товариства і відомства, державні органи й установи, гро-
мадські організації, засоби масової інформації. 

За дорученням наради представників федерацій з олімпійських видів спорту 
сесію відкрив і головував на ній Анатолій Усенко (Федерація велоспорту).

Зал тоді вирував мов вулик. Усі були сповнені найкращих сподівань. Але й 
знаходилися й такі, які казали, що самостійний НОК нам не потрібний.

У вступному слові Валерій Борзов підкреслив:
– Сьогодні спортсмени, тренери, спеціалісти з фізичного виховання усієї на-

шої республіки переживають справді історичну мить. Ми стоїмо перед фактом 
створення Національного олімпійського комітету України. Ми діємо на міцній 
правовій основі, що закріплено нашою Конституцією. Ми дотримуємося і ін-
шого важливого документу – Олімпійської хартії.
Усі, хто виступав того дня, одностайно підтримали як саму ідею створення 

НОК України, так і застерігали від зайвих емоцій і недооцінки реалій сьогоден-
ня, насамперед взаємин з Олімпійським комітетом СРСР, який був налаштова-
ний категорично проти такого кроку українців.

Після палких дебатів учасники Асамблеї затвердили Статут НОК України, 
який став першим законодавчим документом найвищої новоствореної спортив-
ної громадської організації.

Завдяки детальному попередньому обговоренню досить чітко відбулося об-
рання членів НОК. До його складу увійшли представники 45 національних фе-
дерацій і 27 осіб від регіонів, ще 17 місць віддано народним депутатам України, 
працівникам державних установ та організацій, видатним спортсменам і трене-
рам.

Президентом НОК України майже одностайно обрано дворазового олімпій-
ського чемпіона Валерія Борзова.

Отже Національний олімпійський комітет України одержав усі права вес-
ти роботу зі спортсменами, отримав статус єдиної і повноважної спортивної 
громадської організації в Україні, яка покликана здійснювати свою діяльність 
з розвитку та зміцнення олімпійського руху в країні, підтримувати міжнародні 
зв’язки.
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Якщо не рахувати нові прибалтійські країни, які поновили свій довоєнний 
статус олімпійських держав, Україна стала першою з колишніх республік Ра-
дянського Союзу, яка утворила свій НОК вже 1990 року. Слідом за нами йшли 
Грузія та Молдова.

Асамблея прийняла Заяву Національного олімпійського комітету України, 
яку, вважаю, слід умістити в повному обсязі.

ЗАЯВА
Національного олімпійського комітету України

22 грудня 1990 року Асамблея засновників НОК України, яка є єдиними і 
правомірними зборами представників спортивної громадськості України у 
складі вільно обраних повноважних делегатів від республіканських федерацій 
з олімпійських видів спорту, ДСТ, відомств, територіальних утворень та інших 
державних і громадських організацій, котрі турбуються про гармонійне вихо-
вання і розвиток особистості, сприяють розширенню та зміцненню олімпій-
ського руху, відповідно до Декларації про державний суверенітет України та 
положення Олімпійської хартії, ухвалила рішення про створення Національно-
го олімпійського комітету України.

НОК України ставить перед собою благородні завдання: пропагування ідей 
Олімпізму як одного з дійових засобів залучення громадян до ідеалів добра, 
миротворчості, здорового і щасливого способів життя; виховання молоді за 
допомоги спорту в дусі взаєморозуміння та дружби, що сприятиме створенню 
кращого, спокійнішого світу; сприяння розвитку масового спорту в республіці 
як головного фундаменту природного добору талановитої молоді, її подаль-
шого вдосконалення, вінцем якого є участь в Олімпійських іграх; зміцнення 
авторитету і престижу українського спорту на міжнародній арені; сприяння ви-
вченню та збереженню олімпійської історії республіки, широка її пропаганда, 
як і славних традицій олімпійців України; сприяння розвитку фізичної культу-
ри серед інвалідів; співробітництво з державними, громадськими та іншими 
організаціями на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту та 
олімпійського руху; захист економічних, соціальних та громадських інтересів 
олімпійців, їх тренерів; боротьба проти перекручень ідей Олімпізму та засто-
сування допінгів у спорті; репрезентація олімпійського руху України і захист 
його інтересів у МОК та інших організаціях; сприяння національним спортив-
ним федераціям, державним та іншим організаціям у підготовці спортсменів 
республіки до участі в Олімпійських іграх; проведення відкритого Олімпій-
ського дня України із запрошенням іноземних спортсменів та представників 
української діаспори.
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НОК України, добровільно поклавши на себе ці та інші високі й почесні за-
вдання, урочисто проголошує про головну і вищу мету, яку збирається втілити у 
життя: зробити все для забезпечення виступів найкращих спортсменів України 
на Олімпійських іграх.

Заяву було прийнято одноголосно.

Друга сесія Генеральної асамблеї НОК
Чи варто говорити про те, що рішення про створення Національного олім-

пійського комітету України було прийнято окремими прошарками нашого сус-
пільства з деякими застереженнями. Одні горою стояли за Радянський Союз і 
озиралися на ті події, що відбуваються у Москві. Другі, патріотично налашто-
вані, бажали найшвидшого виходу з нього.

Край усім коливанням і зайвим розмовам поставила Верховна Рада України, 
яка вже 24 серпня 1991 року проголосила “Акт незалежності України”.

19 вересня відбулися Збори представників національних федерацій з видів 
спорту, членів НОК України, які прийняли ряд важливих рішень. Серед них 
підготовка документів про незалежність НОК України та спортивних федера-
цій, подання їх до МОК, Міжнародних федерацій, Олімпійського комітету та 
Держкомспорту СРСР. Було визнано, що перехідний період триватиме до кінця 
олімпійського циклу.

Найбільше усіх цікавило питання, чи погодиться Україна брати участь в 
Олімпійських іграх у Барселоні в складі об’єднаної команди Співдружності 
Незалежних Держав. Більшістю голосів це питання вирішили позитивно, бо 
іншого виходу просто не було.

Але одночасно досягнуто компромісну угоду про те, що на парадах відкрит-
тя та закриття Ігор усі спортсмени союзних республік крокуватимуть як єдина 
делегація, із власною символікою під національними прапорами.

Національним федераціям з видів спорту було запропоновано оформитись 
як громадські організації, підписати договори з Міністерством молоді та спорту 
України для вирішення фінансових, організаційних та інших питань.

До Статуту НОК України було внесено положення про те, щоби до складу 
НОК входило по два представники від національної федерації.

Наступного дня, коли усі заспокоїлися, тобто 20 вересня 1991 року, відбула-
ся Друга сесія Генеральної асамблеї НОК України. Заслухано інформацію пре-
зидента НОК України Валерія Борзова про роботу за період, що минув після 
першої Сесії.

Вирішили взяти до уваги рішення національних федерацій з олімпійських 
видів спорту про відкликання деяких членів НОК України і делегувати до його 
складу нових представників за їх квотами.
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У зв’язку з проголошенням “Акту незалежності України”, а також прийнят-
тям МОК нової редакції Олімпійської хартії було внесено відповідні зміни й до 
Статуту НОК України.

Членом НОК України, першим віце-президентом і членом Виконкому було 
обрано Володимира Кулика, голову комісії з гуманітарних проблем, молоді та 
студентства Ради Федерації незалежних профспілок України, віце-президентами 
і членами Виконкому обрано Володимира Платонова, ректора Київського дер-
жавного інституту фізичної культури та спорту, Мирослава Герцика, голову 
Львівського облспорткомітету. Генеральним секретарем, членом НОК і Викон-
кому – Володимира Кибу, президента “Київспортклубу”.

До складу першого Виконкому НОК обрано також:

Банникова В.В. – заслуженого майстра спорту, голову федерації футболу,
Бєлокопитова Г.Є. – голову федерації гандболу,
Димова Я. М. – голову федерації греко-римської боротьби,
Карленка В. П. – заслуженого тренера України, голову федерації лижного 

спорту та біатлону,
Путятина В. П. – голову федерації фехтування,
Сайка І.І. – голову федерації стрільби з лука,
Тумасова Ю. М. – заслуженого тренера України, голову федерації легкої ат-

летики,
Усенка А. П. – заслуженого тренера України, голову федерації велосипедно-

го спорту та ЦР ФСТ “Колос”,
Фесенка С. Л. – заслуженого майстра спорту, голову федерації плавання,
Драгу В. В. – голову федерації важкої атлетики,
Гетьмана В. П. – голову Правління республіканського акціонерного комер-

ційного банку “Україна”, народного депутата України,
Гостєва М. Т. – заслуженого тренера України, голову Кримського обласного 

комітету по фізичній культури та спорту.

Сесія прийняла постанову “Про першочергові заходи по організації діяль-
ності Національного олімпійського комітету”, в якій наголошувалося, що при-
йняття 24 серпня 1991 року Верховною Радою України “Акту проголошення не-
залежності України” дає підстави для звернення НОК України до відповідних 
міжнародних організацій щодо його визнання на світовій арені.

Керівництву НОК доручено провести комплекс заходів зі встановлення кон-
тактів з МОК, міжнародними спортивними федераціями, Олімпійським коміте-
том і Держкомспортом СРСР, щоби підтвердити участь українських спортсме-
нів в Олімпійських іграх 1992 року у Барселоні в складі та у формі олімпійської 
збірної команди СНД з використанням української символіки.
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Сесія прийняла також інше історичне рішення. Було створено Олімпійську 
академію України. Її першим ректором призначено Вадима Запорожанова, про-
фесора Київського державного інституту фізкультури.

Особливу увагу звернено на створення комісій НОК. Уже на цій Сесії при-
йняли рішення про створення комісій для роботи зі спортсменами, тренера-
ми, ветеранами спорту, пропаганди олімпійського руху, міжнародних зв’язків, 
медико-біологічних проблем, затверджено їхніх голів.

Шутий здався
Кілька слів треба сказати і про створення Українського національного олім-

пійського комітету, очолюваного Валерієм Шутим, який формально не припи-
няв свою роботу.

Не рахуючись з існуванням НОК України та проголошеними ним актами 
і принципами, він самостійно надіслав у численні міжнародні організації до-
кументи, які за своїм змістом на даному етапі розвитку подій створили певні 
труднощі у визнанні легітимності НОК України. Сесія визнала діяльність цього 
Комітету як “дії групи певних осіб”, а не офіційної організації.

В.Шутого зобов’язано у двотижневий термін відкликати скеровані ним лис-
ти і відозви.

Після певної проведеної роботи, додаткових роз’яснень безперспективності 
такої діяльності Валерій Шутий виконав це рішення.
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– Володимире Васильовичу, хочу повернутися до подій початку 50-х ро-
ків, коли українська діаспора, про яку ми нічого не знали, домагалася ви-
знання НОК України й участі наших спортсменів в Олімпійських іграх 
самостійною командою.

Тоді українські патріоти, що мешкали за межами батьківщини, як вони 
вважали, цілком слушно вперше у 1952-му, а вдруге у 1956-му самостій-
но створили Український олімпійський комітет за кордоном і увійшли до 
МОК із клопотанням про його визнання.

Це питання стояло навіть на порядку денному сесії МОК, яка збиралась 
у Мельбурні.

Тодішній Президент МОК Евері Брендедж навіть заявив, що Україна, 
дійсно, може піднімати таке питання у випадку створення НОК у межах 
своєї території. МОК підтримає.

Ми ж були членами ООН, де засідали поруч із великими державами і 
такими самими як ми – Білорусією, Словаччиною. Чому ж не подавали 
такої заявки?

Члени Бойової управи Українського січового стрілецтва. 
Перший ліворуч Іван Боберський – керівник “Сокола-Батька”
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Відомі приклади існування самостійних олімпійських команд і НОК 
країн, що входили до складу потужних держав в інших імперіях або 
об’єднаннях, наприклад, у Британському Королівстві.

Від перших Олімпіад сучасності відомо про існування самостійних НОК 
у Чехії, Угорщині, Австрії, які входили до складу Австро – Угорської імпе-
рії.

– Наші родичі, які опинилися через різні обставини за кордоном, дійсно, 
слушно ставили питання, аби Україна, як член Організації Об’єднаних Націй, 
стала рівноправним суб’єктом МОК. Проте цього не бажало чути керівництво 
країни і його Комітет із фізичної культури та спорту, а також Олімпійський ко-
мітет СРСР, який фактично від нього залежав.

А хіба могло бути інакше при тоталітарному режимі? Ми не були поодинокі. 
По сусідству існувала ще одна комуністична імперія – Югославія, яка також 
тримала на ціпку сім держав, що лиш тепер стали самостійними.

Тоді, як пригадую, від МОК було направлено звернення до НОК СРСР. Не 
зазирав до тих архівів у Лозанні, але впевнений, що там є відповідь тогочасного 
уряду СРСР: український народ такого рішення не підтримує.

Цього ніхто не хотів навіть слухати. Не могла нічого сказати проти жодна 
людина і в Україні. Прояви націоналізму нещадно каралися. Ви думаєте, що в 
тюрмах і таборах сиділи якісь там абстрактні незрозумілі дисиденти? Це були 
найкращі, найсвідоміші представники нашого суспільства – поети, письменни-

Учасники Ігор VIII Олімпіади, футболісти. 
Третій і четвертий від лівої (зверху) українці М.Батш і В. Кухар
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ки, художники, вчені, церковні діячі, викладачі шкіл і вузів, навіть економісти 
й інженери. Не досліджена лише кількість репресованих фізкультурних праців-
ників, хоча відома зоборона “Сокола-батька” у 1939 році.

Обставини для створення самостійного НОК України визріли тільки напри-
кінці 80-их років минулого століття, у час так званої “горбачовської відлиги”, 
доки патріотично налаштовані в українському фізкультурно-спортивному русі 
сили не об’єдналися для створення власного Національного олімпійського ко-
мітету.

Прикладом у цьому для нас стали непохитні прибалтійські республіки, які 
одна за одною проголошували відновлення власних олімпійських комітетів. Їм 
було легше. Нам довелося здолати не один крутий пагорб.

– Ми говорили про намагання Валерія Шутого першим створити НОК. 
Можливо, він біг попереду потягу, не враховуючи обставин життя, його 
реалій, діяв емоційно.

Варто було би тут розповісти і про настрої у Верховній Раді України, яка 
тоді цілковито підтримувала ідею створення НОК України та нашої участі 
в Олімпійських іграх, що наближались, самостійною командою.

– Згоден. Об’єктивність завжди повинна бути на першому місці. Тим більше 
в історичних документах. Звичайно, ми б мало що зробили, якби не мали патрі-
отично налаштовану Верховну Раду 1990 року скликання.

Тоді народні депутати, діячі науки та культури, проаналізувавши перебіг подій 
і ситуацію, що складалася навколо визнання НОК України, зробили Заяву стосов-
но позиції МОК та участі України в Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні.

Їм були незрозумілі ті позиції, про які ми вже говорили. Пропозиція МОК ви-
ступати об’єднаною командою названа політичною перешкодою. Сама участь 
Об’єднаної команди названа відходом від існуючої практики та порушенням 
Олімпійської хартії, яка твердить про участь в Іграх лише незалежних держав, 
а не аморфних утворень типу СНД.

Було також заявлено, що позиція МОК розколює олімпійський рух в Україні, 
ставить його у принизливе становище. Висловлено думку про можливість бой-
коту ХХV Олімпійських ігор делегацією України.

Цю Заяву підписали голови Комісій Верховної Ради України Анатолій Мат-
вієнко, Дмитро Павличко, Лесь Танюк, Ігор Юхновський, а також академіки 
Юрій Кондуфор, Володимир Шинкарук, Микола Жулинський, голова Спілки 
письменників України Юрій Мушкетик, перший секретар Спілки кінематогра-
фістів України Михайло Бєліков.

Життя показало, що виважений поміркований шлях, який тоді був обраний, 
виявився кращим від політики конфронтації та бойкоту.

– Ми нічого не говоримо про історію створення НОК в інших європей-
ських державах. А вона теж досить цікава. Та не до кожної країни МОК 
застосовував однакові стандарти.
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– Маєте на увазі історію створення Національних олімпійських комітетів у 
країнах Югославії? Там ситуація була майже такою самою, як і в нас. За тим 
винятком, що боротьба за незалежність велася зі застосуванням зброї.

Відомо, що 10 вересня 1991 року виник Хорватський олімпійський комітет. 
НОК Словенії утворився 19 жовтня 1991 року, а НОК Боснії та Герцегови-
ни ще пізніше – 4 червня 1992 року. Їм усім дали статус тимчасових членів 
МОК.

– І попри те, усі три країни взяли участь самостійними командами в зи-
мових Олімпійських іграх в Альбервілі та літніх у Барселоні. Зі збірною 
Боснії взагалі трапився конфуз. Спортсменам оголосили про те, що вони 
братимуть участь в змаганнях у складі команди Югославії. Однак, 24 
червня 1992 року за годину до відльоту делегації в Барселону, їм дозволили 
виставити самостійну команду. Повне ж визнання НОК Хорватії та Боснії 
і Герцеговини відбулося лише 1993 року.

– Знаючи ситуацію, що склалася тоді у Балканських країнах, рішення МОК 
слід визнати правомірними. Югославія, як одна з імперій, що виникла в резуль-
таті перемоги над гітлерівським фашизмом на Балканах, розпадалася довго та 
боляче. Таке рішення МОК прийняв із метою ліквідації небезпечного вогнища.

– Таке саме вогнище могло би запалати і в прибалтійських республіках, 
які вголос заявляли про своє бажання вийти з СРСР і утворити національ-
ні олімпійські комітети ще до Сеульської Олімпіади 1988 року.

– Пам’ятаю ці події. Тоді на заваді стала позиція Олімпійського комітету 
СРСР. У Москві заявили буквально наступне “Позиція прибалтійських країн 
суперечить Олімпійській хартії, не сприяє об’єднанню спортивних організацій 
союзних республік, зміцненню цілісної радянської структури олімпійського 
руху, підвищенню авторитету ОК СРСР на міжнародній арені.”

Після створення у жовтні 1989 року Олімпійської асоціації балтійських кра-
їн, відбулась їхня зустріч із представниками МОК. Позиція МОК була одно-
стайна – вони поза політикою. Оскільки 1951 року визнано ОК СРСР, то інші 
НОК на цій території існувати не можуть. Такою була і позиція Міжнародних 
федерацій.

І все ж, МОК не заперечував самостійності Національних олімпійських ко-
мітетів прибалтійських країн. Вимагав тільки рішення Москви.

– Як пояснити такий парадокс: Конституція Радянського Союзу давала 
право на утворення НОК у кожній окремій республіці, а от Олімпійський 
комітет СРСР, МОК і Міжнародні федерації таке право заперечували.

– Так. Лише у травні 1991 року ОК СРСР звернувся до МОК з проханням 
дати дозвіл на відновлення діяльності НОК прибалтійських республік, які були 
засновані в 1922 і 1923 рр. 18 вересня 1991 року під час засідання Виконкому 
МОК у Берліні повноваження НОК прибалтійських країн поновлено і їх запро-
сили взяти участь у зимових Олімпійських іграх 1992 року в Альбервілі.
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– А тепер пропоную повернутися в Україну. Ви стверджуєте про те, що 
19 вересня 1991 року відбулися Збори представників 42 національних фе-
дерацій з олімпійських видів спорту, членів НОК України. Чому так довго 
не давало про себе знати новообране керівництво НОК? Чому Асамблея 
засновників відбулася 22 грудня 1990 року, а Збори представників – через 
рік? Чому на першій сесії, або як її назвали Асамблеї засновників, обрали 
лише президента НОК, а не весь керівний склад? Невже вичікували, чия 
візьме? Вагалися? Дехто відверто стверджує, що якби не “Акт незалежнос-
ті України”, ніхто би не квапився із тими Зборами.

– Лиш деякою мірою припускаю такі міркування. Насправді ситуація вигля-
дала куди складніше. Про відчайдушний спротив Москви і її посіпак в Україні 
ми вже казали. Дійсно, діяв відчайдушний спротив. Нікуди не поділося керівни-
цтво ЦК Компартії України. До Києва проторували доріжку московські функці-
онери, які тиснули не лише на керівництво, а й на тренерів, рядових спортсме-
нів. Погрожували забрати в того човна, в іншого яхту. А третьому казали, щоби 
забув що таке Цахкадзор або Крилатське з чудовими спортивними базами, де 
перебували наші провідні спортсмени.
Але слід також врахувати обсяг роботи, який треба було здійснити для під-

готовки сили силенної матеріалів, час для оформлення документів та їх узго-
дження.

Щодо обрання керівного складу НОК, на Асамблеї Засновників цього не зро-
били тільки через те, що члени того дійства ще нікого не представляли. Треба 
враховувати той факт, що тоді не існувало самостійних громадських об’єднань 

– федерацій з видів спорту. Вони виникатимуть повільно. Але головне, мабуть 
дійсно, в тому, що багато хто зі спортсменів, тренерів і функціонерів не був го-
товий до того, щоби взяти на себе таку велику відповідальність. Усі звикли ді-
яти за вказівками з Москви, які треба просто виконувати, думали за тебе інші.

Не було єдності в думках. Дехто перебував на московських ставках і боявся 
їх позбутися.
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Розділ третій

ЗА 
МІЖНАРОДНЕ 
ВИЗНАННЯ

Після сесії розгорнулась активна робота сто-
совно міжнародного визнання Національного олім-
пійського комітету України. Авторитету в укра-
їнського спорту вистачало. Юридично витримано 
усі вимоги статуту МОК та Олімпійської хартії. 
Треба було остаточно визначатися з участю у на-
ступних зимових і літніх Олімпійських іграх.

Відповідно до вимог діючого законодавства й етичних норм, були надіслані 
усі відповідні документи до МОК та Олімпійського комітету СРСР, який, як 
було видно з усього, доживав останні дні.

Хоч і був проголошений Акт про незалежність України, союзні органи міцно 
тримали у своїх руках усі управлінські віжки й не збиралися так просто їх від-
давати.

До того ж вони заручилися підтримкою МОК, який за вісім місяців до по-
чатку Ігор відкрито не бажав обтяжувати себе клопотами з множенням країн-
учасниць. МОК і країна-організатор Олімпіади прагнули будь-що скоротити 
кількість учасників, а політичні процеси в країнах Центральної та Східної Єв-
ропи перекреслювали усі їхні прагнення.

З огляду на відчайдушний супротив Москви, що погрожувала силою, Верхо-
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вна Рада прийняла у ці дні політичної напруги рішення про проведення 1 грудня 
1991 року Всеукраїнського референдуму щодо підтримки Акту про державну 
незалежність України.

Разом з усім народом України були і її олімпійці. Вони звернулися до спортс-
менів, фізкультурників, усіх громадян республіки з таким зверненням:

Шановні співвітчизники!
Підготовка до проведення 1 грудня нинішнього року всеукраїнського рефе-

рендуму щодо підтвердження Акту про державну незалежність України фіні-
шує. Ми, спортсмени і тренери республіки, чітко усвідомлюємо свою позицію 
і відповідальність за участь у цій доленосній історичній події, оскільки надалі 
Україна може мати реальну можливість самостійно, незалежно від будь-яких 
центральних структур здійснювати власну політику в усіх сферах суспільного 
життя, в тому числі й фізкультурі та спорті.

Для таких переконань у нас є всі підстави. Україна віддавна була і залиша-
ється активним учасником міжнародного олімпійського руху. Наші земляки за-
вжди гідно представляли український спорт на всесвітній арені. Усій планеті 
відомо про імена таких олімпійських зірок, як Борис Шахлін, Валерій Борзов, 
Сергій Бубка, Іван Богдан, Сергій Бєлоглазов, Олексій Михайличенко, Зінаїда 
Турчина та багато інших підкорювачів Олімпу.

Їх видатні досягнення по праву увійшли до скарбниці національної гордості 
і спортивної звитяги: здобуто у нелегкому змаганні з найсильнішими спортс-
менами земної кулі 176 олімпійських медалей найвищої проби. Тож цілком за-
кономірно, що донедавна кожен п’ятий член збірної команди СРСР був пред-

НОК України визнано
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ставником України. 97 медалей на чемпіонатах світу і Європи, у тому числі 49 
золотих – такий внесок наших майстрів усіх видів спорту лише за минулий, 
1990 рік.

Незалежна Україна має стати цивілізованою країною світового рівня, рівно-
правним спортивним партнером сповідувачів Олімпійської хартії. Її авторитет 
у світі значною мірою залежатиме й від того, як розвиватиметься в ній масова 
фізична культура і визнаний усіма олімпійський спорт.

Ми впевнені, що Україна може і повинна стати олімпійською державою, гос-
подаркою та учасницею чемпіонатів континенту і світу. Сьогодні вже здійснено 
перші кроки до спортивного суверенітету України, які дістали схвальний від-
гук у міжнародних спортивних колах – утворено Національний олімпійський 
комітет, працюють 50 національних спортивних федерацій.

Нині триває активна й цілеспрямована підготовка понад 160 українських 
спортсменів до зимових та літніх Олімпійських ігор 1992 року. Готується до 
роботи в нових умовах мережа галузевої інфраструктури, формуються штатні 
збірні команди з видів спорту. Такий потенціал є надійною запорукою прав суве-
ренної республіки увійти самостійно до світового спортивного співтовариства.

Закликаємо вас, дорогі співгромадяни – прихильники фізкультури і спорту, 
сказати своє переконливе “так” державній незалежності України і сподіваємось, 
що успішне завершення референдуму стане новим поштовхом для розквіту ма-
сової фізичної культури і вільного національного спорту.

Голова Верховної Ради України Л.М. Кравчук з автором
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Ми усвідомлюємо, що на шляху до цієї мети на нас чекають нелегкі, але до-
леносні старти.

Тільки ставши незалежною, Україна візьме на себе безпосередню відпові-
дальність за здоров’я нації, за долю всіх фізкультурників і спортсменів, які про-
живають на її території.

Звернення підписали: Іван Богдан, Борис Шахлін, Поліна Астахова, Галина 
Захарова, Валерій Борзов, Віктор Банников, Катерина Нагірна, Віктор Путятин, 
Тетяна Кочергіна, Анатолій Коньков, Олександр Шапаренко, Людмила Коло-
мієць, Іван Бяков, Сергій Коваленко, Людмила Порадник, Людмила Турищева 
та інші.

Україна сказала “Так!”
Але то ще було не все. Усі з нетерпінням очікували на результати Всеу-

країнського референдуму, який призначили на 1 грудня 1991 року. Понад 90 
відсотків людності України, що взяли в ньому участь, сказали своє “так” Не-
залежності.

А вже 9 грудня 1991 року Президія Верховної Ради України ухвалила Поста-
нову “Про участь України в міжнародному олімпійському русі”, яку ми готува-
ли особливо старанно.

Подаємо повний її текст:
“Виходячи з Акта про державну незалежність України та волі народу респу-

бліки, виявленої на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, Президія 
Верховної Ради України постановляє:

1. Підтримати звернення Національного олімпійського комітету України 
про визнання його Міжнародним Олімпійським Комітетом.

2. Доручити Комісії Верховної Ради України у справах молоді (Матвієнко А. 
С.) разом з Комісією Верховної Ради України з питань культури та духовно-
го відродження (Танюк Л. С.) підготувати Звернення Верховної Ради України 

“Про розвиток олімпійського руху на Україні” до Міжнародного Олімпійського 
Комітету.

3. Вважати за доцільне надіслати в грудні 1991 року до штаб-квартири МОК 
офіційну делегацію України для проведення консультативної зустрічі з питань 
участі України в міжнародному олімпійському русі.

4. Запропонувати Президентові України Кравчуку Л. М. офіційно запроси-
ти Президента МОК Хуан Антоніо Самаранча відвідати Україну в строки згідно 
з домовленістю.

Голова Верховної Ради України І. Плющ”

16 січня Президент України Леонід Кравчук надсилає листа Президенту 
МОК такого змісту:
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“Вельмишановний пане Самаранч!
Як мені відомо, Ви дали згоду на відвідання Москви 18-19 січня ц. р.
Хотів би запросити Вас, шановний пане Президент, відвідати також Київ з 

метою обговорення питань розвитку олімпійського руху в Україні. Ваш приїзд 
у зручний для Вас час безумовно сприятиме поглибленню контактів між МОК і 
нещодавно створеним Національним олімпійським комітетом України.

Ми також хотіли би направити у лютому 1992 року до Вас у Лозанну деле-
гацію Національного олімпійського комітету України і просимо її прийняти для 
обговорення питань співробітництва України з МОК.

Як Ви знаєте, народ України 1 грудня 1991 року на всенародному референду-
мі з наслідком понад 90 відсотків проголосував за повну державну незалежність. 
Україна зараз визнана більшістю держав світу і має із значною частиною з них 
дипломатичні відносини. Вона є членом-фундатором Організації Об’єднаних 
Націй, входить до багатьох міжнародних організацій. Ми, звичайно, зацікав-
лені також у встановленні повноправного членства України в міжнародному 
спортивному і, зокрема, Олімпійському русі. Це, на нашу думку, відповідатиме 
високим ідеалам, які виборюються учасниками Олімпіад.

З найкращими побажаннями успіхів у Вашій діяльності, Л. Кравчук”.
Своє звернення до МОК надіслала також Верховна Рада України та група 

народних депутатів.

Зустріч у Москві
25 січня у Москві відбулася запланована зустріч президента НОК України 

Валерія Борзова з президентом МОК Х. А. Самаранчем. Основне питання, яке 
обговорювалося – визнання Міжнародним олімпійським комітетом НОК Украї-
ни. Хуан Антоніо Самаранч запевнив, що таке визнання офіційно буде проголо-
шено найближчим часом.
А перед цим у білокам’яній відбувалася нарада керівників національних 

олімпійських комітетів СНД, на якій прийняли таке рішення:
“Зібравшись у Москві на зустріч, керівники національних олімпійських ко-

мітетів Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії і України, а 
також представник Азербайджану, керівники ОК колишнього СРСР вирішили 
утворити на перехідний період, до визнання МОК національних олімпійських 
комітетів нових незалежних держав, громадський орган – Раду президентів на-
ціональних олімпійських комітетів.

Рада президентів сприятиме скорішому визнанню МОК національних олім-
пійських комітетів незалежних держав, координуватиме їхню роботу по підго-
товці та участі спортсменів в Олімпійських іграх 1992 року.

Головою Ради президентів обрано віце-президента МОК В.Г. Смирнова. 
Рада приступила до виконання намічених функцій лише після визнання її пред-
ставницьких функцій МОК”.
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За національні олімпійські комітети рішення підписали від Білорусі – 
В.Риженков, Вірменії – Р.Акопян, Казахстану – Т.Досимбетов, Киргизстану – 
Є.Кутаманалієв, Молдови – Є.Жосану, Росії – В.Васін, України – В.Борзов та 
Азербайджану – Я.Мамедов. За Олімпійський комітет колишнього СРСР під-
пис поставив В. Смирнов.

Нарада надіслала листа Президенту МОК Х.А.Самаранчу. В ньому йшлося:
“ Шановний пане Президенте!
Напередодні XVI зимових Ігор в Альбервілі (Франція), сповнені устрем-

лінням до всебічної підтримки олімпійського руху, а також забезпечення прав 
спортсменів, ми звертаємось до Вас з проханням розглянути спільно вироблені 
пропозиції стосовно протоколу участі в Іграх спортсменів наших незалежних 
держав, що раніше входили до складу СРСР. Як Ви розумієте, це звернення ви-
кликане тими змінами, які сталися в останні дні минулого року.

Олімпійські комітети незалежних держав домовились направити на Ігри в 
Альбервіль Об’єднану команду, яка могла би виступати з використанням Олім-
пійського прапора і Олімпійського гімну.

Ми просимо нашу Об’єднану делегацію називати в офіційних документах і 
на офіційних церемоніях: “Об’єднана команда Олімпійських комітетів (далі в 
послідовності французького алфавіту йдуть назви незалежних держав, спортс-
мени яких будуть включені в команду)”. Абревіатура назви команди в стартових 
списках і протоколах змагань могла би складатись із трьох літер скорочення 
слів “Об’єднана команда” /EUN/.

На офіційних церемоніях нагородження переможців і призерів ми про-
симо після імені переможця в індивідуальних видах називати не тільки саму 
Об’єднану команду, а й державу, до якої належить спортсмен (переможців в 
командних видах достатньо називати Об’єднаною командою). Ми маємо намі-
ри направити команду в однаковій формі з нанесенням національних символів 
держав - учасниць. На церемоніях відкриття і закриття Ігор наші спортсмени 
хотіли би мати в руках маленького формату національні прапори.

Як Вами було запропоновано, ми зможемо погодити всі питання стосовно 
Ігор XXV Олімпіади на майбутній зустрічі з Вами 9 березня ц. р.

Ми сподіваємось, що ці пропозиції будуть з розумінням сприйняті, так як 
ми керувались принципами, що максимально відповідають традиціям МОК і 
практиці прецедентів, що мали вже місце.

Одночасно ми звертаємось до Вас, пане Президент, з проханням розгляну-
ти на засіданні Виконкому МОК в Альбервілі звернення про визнання наших 
НОК.

Керівники НОК незалежних держав попросили Віце-президента МОК пана 
Смирнова довести до Вас їх думку, яку ми змогли погодити на зустрічі, що від-
булась в Москві 3 січня ц. р.

З повагою і Новорічними побажаннями”.
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Діалог з журналістом

– Володимире Васильовичу, усім добре відомо, яку закулісну гру вели 
московські функціонери. У той час, як представники прибалтійських рес-
публік безперешкодно були визнані членами олімпійської сім’ї, нашим ат-
летам довелося пройти довгий і принизливий шлях офіційного визнання.

Тиснули не лише на МОК, звертаючи його увагу на труднощі, що мо-
жуть виникнути від додаткової кількості країн-учасниць. Тиснули і на на-
ціональні олімпійські комітети, членів країн Співдружності Незалежних 
Держав.

Що сталося?
– А що інше могло бути. МОК, дійсно, відверто не перший рік виступав за 

скорочення кількості учасників Олімпійських ігор. За неповними підрахунками 
вже зимові Олімпійські ігри, які мали відбутись у лютому в Альбервілі, мали 
би додати до півтисячі учасників. Барселона могла б розраховувати на добру 
тисячу.

Такі реалії. Олімпіада не гумова. Впевнений, вулички невеликого Альбервіля 
могли би нагадати вавілонське стовпотворіння, якби усі забаганки були задово-
лені. Забігаючи наперед, зазначу, що жителі Барселони, які приймали ігри через 
півроку, відчували неабиякий дискомфорт від присутності в місті десяти тисяч 
приїжджих спортсменів, п’яти тисяч журналістів і близько мільйона туристів.

До того ж, змінювати щось у великому механізмі, який закручено на повну 
потужність, було пізно. Чиновники з МОК фізично б не встигли готувати доку-
менти на визнання НОК незалежних держав і допомагати оргкомітетам зимової 
та літньої Олімпіад у процесах, що були розгорнуті на повну потужність.

Це один бік медалі. Другий, – дійсна політика Москви, яка у вічному су-
перництві з американцями й об’єднаними німцями не хотіла втрачати сильних 
атлетів України, Грузії, прибалтійських держав, що реально претендували на 
золоті медалі.

– Словом, наші спортсмени стали заручниками в іграх політиків від 
спорту?

– Я би не був таким категоричним. Увесь олімпійський цикл ми тренувалися 
разом. Одні тренери, спільні бази, інвентар. Емоції – справа одна, а реальний 
стан – зовсім інша. Ми повною мірою відчуємо, що таке дарована незалежність 
трохи згодом.
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Зрозумійте, ніхто не був би проти, щоби ми йшли на параді під власним 
прапором, власною делегацією, мали свій Дім в Олімпійському селищі. Все 
це отримаємо, але згодом. Та навряд чи хто здогадається, як важко вдягнути 
команду, не кажучи про її планомірну підготовку.

– Володимире Васильовичу, приємно відзначити оперативність і з боку 
Верховної Ради у грудні 1991 року. Не встигли провести Референдум, ого-
лосити його результати, а тут вже готова Постанова Верховної Ради “Про 
участь України у міжнародному олімпійському русі”.

– Не можна було гаяти часу. В багатьох із нас ще жевріла надія на участь 
України у зимових Олімпійських іграх в Альбервілі самостійною командою, 
хоч усе вже було відомо.

З іншого боку, отримали усі підстави вимагати своїх законних прав.
– Хто з політиків зіграв у ті часи найбільшу роль?
– Відверто відзначу, що тоді абсолютно ні від кого супротиву не зустрічали. 

Навіть навпаки, усі запитували, чи скоро нас приймуть до МОК?
Важлива роль належить голові Верховної Ради Іванові Плющу, який під-

штовхував усі служби Верховної Ради.
Не можна не відзначити й першого Президента України Леоніда Макарови-

ча Кравчука. Він розпорядився, щоби спортсменів пускали до нього без черги.
Треба згадати й Анатолія Матвієнка, який очолював Комісію Верховної Ради 

з проблем молоді.
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Розділ четвертий

АЛЬБЕРВІЛЬ: 
“ЗОЛОТО” 
ВІКТОРА 
ПЕТРЕНКА

А тим часом спортивні організації України, як 
завжди, наполегливо готувалися до відповідально-
го іспиту – участі в Олімпійських іграх у складі 
Об’єднаної команди СНД. Про свою допомогу із 
великим запізненням у важких умовах безгрошів’я 
оголосив і Кабінет Міністрів України, прийнявши 
31 січня 1992 року Постанову “Про підготовку 
спортсменів України до зимових і літніх Олімпій-
ських ігор 1992 року”.

Міністерству України у справах сім’ї та молоді за участю НОК України до-
ручалося забезпечити ефективну підготовку та відповідне представництво у 
складі збірних олімпійських команд СНД спортсменів України, спроможних за 
своїми моральними та спортивними якостями гідно представити молоду держа-
ву на зимових і літніх Олімпійських іграх 1992 року.

Важливо те, що спортивним організаціям дозволили використати всю ва-
лютну виручку, отриману ними від зовнішньокономічної діяльності, на підго-
товку до стартів. Вони звільнялися від сплати усіх митних зборів і податків на 
переміщувані через кордон спортивні товари.
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Але, зазначимо, формували команди тренери та функціонери з Москви. Вони 
й чути не хотіли про встановлення хоч би якихось квот. Усі в один голос тверди-
ли, що Україна не належить до країн із розвиненою інфраструктурою зимових 
видів спорту. Наводили статистичні викладки, говорили про відсутність тради-
цій, слабкість наших дитячо-юнацьких шкіл, відсутність тренерів високої ква-
ліфікації. Деякою мірою з цим можна було погодитися.

Зігрівала серце надія, що наступну Олімпіаду ми зустрінемо у всесторонній 
готовності. Зуміємо підготувати бази, знайдемо кваліфікованих тренерів.

Рішення МОК
Буквально за кілька днів до відкриття Олімпіади Виконком Міжнародного 

олімпійського комітету, що збирався у м. Куршель (Франція) 3 лютого 1992 
року прийняв таке рішення:

1. Команда НОК колишнього СРСР виступатиме в Іграх XXV Олімпіади в 
Барселоні під назвою “Об’єднана команда”(англійською мовою” Unifi ed Team”, 
французькою – “Eguipe unifi ee”), офіційним скороченням назви команди буде 

“EUN”.
2. Офіційним прапором команди і її гімном будуть відповідно Олімпійський 

прапор і Олімпійський гімн.
3. На церемонії відкриття Ігор ця команда піде під згаданою назвою й один 

з її членів понесе Олімпійський прапор.
4. Команда бере участь в Олімпіаді єдиною групою, її члени носять одна-

кову спортивну форму; водночас, на одному з рукавів спортивного одягу, в не-
великому і скромному зображенні, можуть бути вміщені назва та національні 
кольори тієї Республіки, з якої походить учасник.

5. Церемонія нагородження переможців:
У спортивних іграх і командних змаганнях, у випадку перемоги “Об’єднаної 

команди”, оголошується її назва, а на центральній щоглі піднімається Олімпій-
ський прапор. Виконується Олімпійський гімн (у скороченому варіанті).

Такий самий порядок буде застосовуватися у випадку, якщо ця команда по-
сяде друге чи третє місце (у цих випадках, як прийнято, піднімається Олімпій-
ський прапор). В індивідуальних видах програми оголошуватиметься ім’я пере-
можця, потім назва “Об’єднана команда”, після чого йде назва республіки, яку 
представляє переможець.

На центральному флагштоку підніматиметься національний прапор респу-
бліки, яку репрезентує переможець (або, відповідно, цей прапор піднімається 
на сусідніх щоглах за 2-е чи 3-є місце). Виконуватиметься національний гімн 
республіки.

Цим також нагадується, що, згідно з Правилом 61 Олімпійської хартії, будь-
які прояви політичної або расистської пропаганди на олімпійських аренах за-
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бороняються. Офіційні 
представники “Об’єднаної 
команди” нестимуть від-
повідальність за суворе 
дотримання цього правила 
та даного рішення.

Зимова феєрія
ХVІ зимові Олімпій-

ські ігри відбувалися 
8 – 23 лютого 1992 року. 
Їхнє відкриття попри усі 
негаразди та суперечки 
перетворилося на велич-
ну зимову казку. Зливою 
рекордів і надвисокими 
результатами позначені 
виступи спортсменів. Ве-
ликою несподіванкою для 
багатьох виявився виступ 
фігуристів в одиночному 
катанні серед чоловіків. 
Перемогу здобув одесит 
Віктор Петренко, який чо-
тири роки тому в Калгарі 
здобув бронзову нагороду.

Усі думали, що на цьому талановитий вихованець тренера Галини Змієвської 
завершить свої виступи. Але вони не заспокоїлись і таки довели світові, що і 
в Україні можуть зростати олімпійські чемпіони в зимових видах спорту. Але, 
якщо бути об’єктивним до кінця, слід зазначити, що Г. Змієвська із братами 
Петренками на той час жили і тренувалися у США. В Одесі, де з великим енту-
зіазмом зустріли відкриття зимового Палаці спорту, швидко до нього охолонули. 
Фігуристам, навіть талановитим, почали ставити палиці в колеса. А ще через 
деякий час відкрили там дискотеку.

Як згадувалося, на цій зимовій Олімпіаді були дві об’єднані команди – наша 
і німецька. На виступі спортсменів СНД, мабуть, позначилася роз’єднаність 
держав і невпевненість у завтрашньому дні. Російські тренери постійно підби-
вали спортсменів із республік поки не пізно змінювати громадянство, приймати 
російське, обіцяли навіть “золоті гори”.

Німецька команда, навпаки, раділа з факту об’єднання країни. Це підне-
сення і позначилося на результатах виступу. В них 10 золотих, 10 срібних і 6 

Віктор Петренко
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бронзових нагород. СНД – на другому місці, норвежці – треті, австрійці – чет-
верті.

Спортсменів України в складі збірних команд СНД було не багато, лише 11 
осіб. Але ті, хто продивлявся ці змагання по телевізору, не міг не помітити зли-
ву жовто-блакитних кольорів над трибунами, не міг не радіти успіху нашого 
спортсмена, очікував високих результатів від інших.

Детальний аналіз виступів інших українців показав, що серед спортсменів 
були такі, які можуть складати гідну конкуренцію світовій зимовій спортивній 
еліті.

Непокоїло лише те, що тривалий час не зміцнювалася база для розвитку зи-
мових видів спорту в Україні. Тепер, позбавлені можливості тренуватися на за-
гальносоюзних, перед нами постануть чималі проблеми. Так само буде і з тре-
нерськими кадрами, які залишились у Росії. Чи зуміємо ми налагодити роботу 
власних, чи знайдемо кваліфікованих тренерів?

Але оптимізм, що з’явився зі здобуттям державної незалежності, давав усі 
підстави для впевненості у наступних успіхах представників зимових видів 
спорту. Забігаючи наперед зазначимо, що вони – таки прийшли.

Надія вмирає останньою
НОК України, погодившись на участь спортсменів України в зимових Олім-

пійських іграх у складі Об’єднаної команди, наполегливо ставив питання перед 
МОК про участь спортсменів України самостійною командою на ХХV літніх 
Олімпійських іграх у Барселоні за індивідуальною програмою і в командних 
видах спорту у складі Об’єднаної команди.

Президент НОК України Валерій Борзов порушив ці питання в листі до віце-
президента МОК Віталія Смирнова. У ньому йшлося:

“ Уважаемый Виталий Георгиевич!
Согласно нашей договоренности я проинформировал Президента Украины 

Л.М.Кравчука о встрече с Президентом МОК господином Х.А.Самаранчем в 
Москве. После детального и объективного обсуждения всех аспектов проблемы 
участия спортсменов Украины в Олимпийских играх в Барселоне Л.М.Кравчук 
однозначно высказался за предложение выступать самостоятельной командой в 
индивидуальных видах спорта и объединенной в командных и игровых.

Данную позицию Л. М. Кравчук подтвердит и на Совете глав СНГ 14 февра-
ля 1992 года.

С уважением В. Борзов”

12 лютого 1992 року Президент МОК надіслав до Президента України Л. М. 
Кравчука телефакс такого змісту:
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“ Шановний пане Президенте!
У продовж нашої сьогоднішньої телефонної розмови дозвольте мені, перш 

за все, подякувати Вам за цю можливість обговорити з Вами різні питання, що 
стосуються Олімпійського руху в Україні.

З великим задоволенням я також хотів би висловити Вам свою вдячність 
за запрошення відвідати Київ з метою обміну думками у питаннях розвитку 
Олімпійського руху у Вашій країні. Із вдячністю я прийняв це запрошення і 
обов’язково повідомлю найближчим часом точну дату свого приїзду, заплано-
ваного на квітень”.

Наші в Лозанні
Одразу після завершення зимових Олімпійських ігор керівництво МОК за-

просило українську делегацію до Лозанни на обговорення усіх проблем, що 
накопичилися та вимагали вирішення.

8 березня до штаб-квартири МОК прибули президент НОК України Валерій 
Борзов і голова комісії з міжнародних відносин ВР України Ярослав Кендзьор.

Не зважаючи на домовленості, вони вирішили зайти з іншого боку, вислов-
люючи думку більшості населення України.

Проте, вислухавши пояснення й аргументи українців, Президент МОК від-
хилив їхню пропозицію про виступ самостійною командою на Олімпіаді у 
Барселоні в індивідуальних видах програми. Навів багато слушних аргументів. 
Один із них – той, що підготовка до стартів йде на повні оберти, ніхто нічого 
змінювати не буде. В цьому немає ніякої потреби. А крім того, Олімпіада і так 
збирає рекордну кількість учасників, журналістів, представників. Барселона 
тріщатиме по швах.

Це викликало певне невдоволення у представників нашої делегації, які ду-
мали, що в’їдуть у МОК на “білому коні” і так само звідти повернуться. Колек-
тивній думці авторитетних членів МОК, висловленій її Президентом, слід було 
беззаперечно підкоритися.

На цій зустрічі в Лозанні Президент МОК Х. А. Самаранч дав згоду відвіда-
ти Київ 7-8 квітня для остаточного з’ясування усіх незрозумілих питань.

Другого дня Виконком МОК офіційно оголосив про тимчасове умовне ви-
знання НОК України. Статус “тимчасового члена” дістали НОК інших союзних 
республік, які про це клопотали. Відносно Азербайджану таке рішення прийня-
ли лише наприкінці 1992 року.

Самаранч у Києві
Делегація прибула до аеропорту Бориспіль приватним літаком. Її зустрічали 

президент НОК України Валерій Борзов, голова Київської міської Ради Іван 
Салій, перший віце-президент НОК Володимир Кулик, генеральний секретар 
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НОК Борис Башенко, зав. протоколом Президента України Георгій Черняв-
ський, інші офіційні особи.

Президента МОК супроводжували делегація у складі 12 осіб: Віталій Смир-
нов – віце-президент МОК, Франсуа Каррар – генеральний директор МОК, 
Гуннар Еріксон – член МОК (Швеція), Жак Рогге – президент Асоціації єв-
ропейських Національних олімпійських комітетів, член МОК (Бельгія), Маріо 
Песканте – генеральний секретар Асоціації Європейських національних комі-
тетів (Італія), Анна Беддоу – директор департаменту по зв’язках з національни-
ми олімпійськими комітетами МОК, Анні Іншосп – секретар Президента МОК, 
Фекру Кідане – радник МОК у справах країн, що розвиваються, Стівен Уілсон 

– кореспондент агентства Ассошіейтід Прес, Стів Перрі – кореспондент агент-
ства Рейтер, Карл-Хайнц Хуба – кореспондент журналу “Спорт інтернейшл”, 
Олександр Ратнер – кореспондент журналу “Олимпийская панорама”.

У резиденції Президента України відбулася зустріч віч-на-віч Л.М. Кравчука 
та Х.А. Самаранча.

Президент України привітав Х. А. Самаранча та членів делегації.
Цікавою буде навіть неповна стенограма тої зустрічі, яку мені вдалося зро-

бити:
Самаранч: Україна є 161 країною, яку відвідує Президент МОК. Я дуже за-

доволений, що потрапив до України. Хочу побачити, що тут відбувається.
Кравчук: Ви завітали до нас в історичний час. Багато у нас проблем. Ми 

надаємо великого значення Вашому візитові, що дозволить стабілізувати ситу-
ацію навколо становлення олімпійського руху в Україні. Хочу підкреслити, а ми 
цим пишаємося, що Україна є великою спортивною державою, тут проживає 
понад 200 олімпійських чемпіонів. Сподіваємось, що цей внесок буде збіль-
шуватись. Вступаючи до олімпійського руху, Україна, її спортивні організації 
будуть свято дотримуватись Олімпійської хартії, всіх її правил.

Я вдячний Президентові МОК, що до нас приїхала така представницька де-
легація. Це додасть нового поштовху і авторитету у розбудові олімпійського 
руху в Україні.

Самаранч: Тиждень тому я розмовляв з Вами по телефону. Ми досягли зго-
ди дуже швидко. Ви з розумінням поставились до прав атлетів. Сьогодні ми роз-
мовляємо про “Об’єднану команду”, а не про команду СРСР. Підтримую про-
позицію про церемонію підняття прапора України і виконання національного 
гімну на Олімпіаді в Барселоні. На всіх спортивних спорудах будуть майоріти 
прапори України. Сподіваємось, що скоро Ваше законодавство буде відповіда-
ти міжнародним стандартам. Україна отримає визнання за всіма правилами.

Потрібно постійно підтримувати тісний зв’язок з Урядом, бо від цього за-
лежить фінансова підтримка з боку держави. Ми будемо надавати фінансову 
допомогу НОК України.
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Кравчук: Уряд знаходитиме кошти, валюту, буде підтримувати олімпійський 
рух в Україні. Я стежив за ходом зимових Олімпійських Ігор в Альбервілі, це 
уже ХХІ вік.

Самаранч: Сподіваюсь, що Ви задоволені золотою медаллю Віктора Пе-
тренка.

Кравчук: Так, ми дуже задоволені. Нам доведеться внести корективи до 
програм розвитку зимових видів спорту.

Самаранч: Олімпійські ігри у Барселоні будуть нелегкими. 10 тисяч атлетів 
хочуть взяти в них участь. Додайте п’ять тисяч офіційних осіб.

Кравчук: Багато людей земної кулі пізнають країни через спорт.
Самаранч: Ми мали б велику честь вітати Вас, пане Президенте, в МОК, в 

Лозанні. У нас апарат не дуже великий, всього 90 штатних працівників. Я не 
помилюсь, якщо скажу, що він є важливим фактором для міжнародного полі-
тичного життя, в тому числі і для України.

Кравчук: Подякував за запрошення, за розуміння проблем розбудови олім-
пійського руху в Україні і тепло розпрощався з Хуан Антоніо Самаранчем.

Увечері на честь Х. А. Самаранча від імені Президента України було вла-
штоване прийняття. Його вів Прем’єр-міністр України Вітольд Павлович Фокін, 
який виявив добрі знання у спорті та створив невимушену, дружню атмосферу.

Водночас, для журналістів, які супроводжували Х. А. Самаранча, прес-
службою Президента України було влаштовано коктейль у готелі “Національ-
ний”.

8 квітня Х. А. Самаранч зустрівся з члена-
ми Виконкому НОК України, президентами 
спортивних федерацій, розповів про сучас-
ний стан олімпійського руху, відповів на пи-
тання присутніх.

У прес-центрі МЗС України відбулася 
прес-конференція, яка викликала великий 
інтерес у представників засобів масової ін-
формації. Хуан Антоніо Самаранч відповів 
на численні запитання журналістів.

За програмою перебування Х. А. Самаранч 
відвідав Києво-Печерську Лавру, оглянув му-
зей історичних коштовностей і влаштовану у 
приміщенні музею книгодрукування філате-
лістичну виставку. Після обіду Х. А. Сама-
ранч попрямував до Кишинева. Його візит 
започаткував добрі стосунки НОК України з В. Фокін
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Міжнародним олімпійським комітетом, про що засвідчує телефакс, який надій-
шов на ім’я В. Борзова від Франсуа Каррара:

Шановний Пане Президенте, дорогий друже!
Повернувшись до Лозанни, я хочу подякувати Вам за найтепліший прийом. 

Відвідання Вашої країни стало справді позитивним досвідом, як і зустріч з усі-
ма членами та спортивною громадськістю Олімпійської сім’ї, що було надзви-
чайно приємно.

Користуючись цією нагодою, хочу запевнити Вас, що вся адміністрація МОК 
та весь його персонал готові допомагати Вам у будь-якому питанні, що може 
постати.

З нетерпінням чекатиму зустрічі з Вами в Барселоні.
Залишаюсь з найкращими особистими побажаннями,
Щиро Ваш

Франсуа Каррар, Генеральний Директор.

Видатний український спортсмен С. Бубка 
приймав поздоровлення від членів НОК України
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Діалог із журналістом

– Дозвольте повернутись до зимової Олімпіади в Альбервілі та висновків, 
які були зроблені після її завершення. Усіх, здається, захопила ейфорія від 
успіху Віктора Петренка.

Ніхто не звертав увагу на людей, які на повний голос відверто говорили, 
що в нас не вистачає сучасних спортивних баз і вже зараз треба негайно 
приступати до їх створення.
Але ніщо і з місця не зрушило. За Альбервілем прийшов Ліллехаммер, 

потім були Нагано, Солт-Лейк-Сіті, Турін. Ми до небес стрибали з третьо-
го місця, привезеного Лілею Єфремовою, казали: от як добре ми дбаємо 
про розвиток зимових видів спорту, обдурюючи самих себе.

У той же час добре пам’ятаю як партія та уряд ще в середині 60-их років 
прийняли рішення про освоєння території Карпат. Планувалося перетво-
рити ці гори, які знаходяться в центрі Європи, на місце масового туризму, 
відпочинку і спорту.

Здається, ще за часів вашого керівництва Комітетом у справах фізичної 
культури і спорту України було схвалено відповідну постанову, накреслено 
заходи. Але роботи обмежились на базах у Ворохті та Славську. Чому так 
сталося? Після розвалу СРСР спортсменам України не було де тренувати-
ся. Ще й досі фізкультурні організації витрачають шалені суми на оренду 
спортивних баз за кордоном, а столиця зимового спорту Ворохта перетво-
рилася в ніщо.

– Це болюча тема для нашого спорту взагалі. Про відсутність умов для тре-
нувань заявляють плавці, легкоатлети, фехтувальники, веслярі, велосипедис-
ти.

Якщо йдеться про зимові види спорту, то зазначимо, що в ті далекі роки, 
услід за київським, з’явилися Палаци спорту з льодовими аренами в Одесі, Дні-
пропетровську, Запоріжжі, Харкові, Сіверодонецьку. А Льодовий стадіон у Ки-
єві, санна траса у Кременці, біатлонні траси і бази в Сумах, Чернігові, Тернопо-
лі? Якраз тоді і спостерігався бум у будівництві спортивних об’єктів. Ковзанки 
і хокейні коробки з’являлися мало не на кожному подвір’ї.

Тоді не дозволялося зводити житлові комплекси без спортивних майданчи-
ків на подвір’ї. Держбудом України був виданий спеціальний наказ стосовно 
цього.
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Як не дивно, заборона з’явилася значно пізніше, десь перед ХХІІ Олімпій-
ськими іграми у Москві. Тоді спеціальна комісія, що перевіряла діяльність 
спортивних об’єктів, дійшла висновку, що більшість із них використовуються 
неефективно, або зовсім простоюють без потреби.

За прикладом далеко ходити не треба. Пам’ятником нехлюйству на Черепа-
новій горі у Києві височів збудований ще на початку 50-х років лижний трамп-
лін. З нього, здається, ніхто не стрибав.

А взагалі, я згоден зі спортсменами, роки ідуть, а сучасна база не з’являється, 
а наявна старіє, руйнується.

Нещодавно прочитав у “Спортивній газеті” думку висловлену одним із спе-
ціалістів. Мовляв, треба два-три олімпійські цикли пропустити, а на ці зеко-
номлені мільйони побудувати сучасні спортивні споруди, а вже потім набирати 
дітей до груп підготовки.

– І, повертаючись до подій в Альбервілі, треба було би зазначити, що до 
складу делегації крім 11 українських спортсменів і кількох тренерів не 
взяли наших офіційних представників.

– Це пояснювали відсутністю потреби. Усі керівні віжки були в руках пред-
ставників Москви. Там готували команди, там їх формували, забезпечували. 
Крім того, не помилюся, що якби нам дали право виступати самостійною ко-
мандою, не впевнений, чи впоралися б. У жодному з видів спорту ми не мали 

досвідченого тренера, не 
було й відповідних баз, фі-
нансування. За що б ми ку-
пили лижі?

В Альбервілі теж існу-
вали проблеми. Ще не роз-
почавшись, ці змагання 
піддалися нищівній кри-
тиці журналістів і спортс-
менів. Організатори, як 
виявилося, розосередили 
види спорту по 12 різних 
містечках, які тулилися до 
цього славнозвісного ку-
рорту. Ані барів, готелів, 
відсутність шляхів спо-
лучення. Усе нагадувало 
спробу організаторів про-
вести змагання в необжи-
тих місцях з метою їхньої 
реклами на майбутнє.
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Глядачів не приваблювало на-
віть те, що олімпійський вогонь 
вперше запалював представник 
іншого виду спорту – футболіст 
Мішель Платіні.
У столиці Ігор відбувалися 

лише урочистості відкриття і за-
криття Ігор. Тож спортсмени, що 
виступали у різних дисциплінах, 
змогли бачитися лише на почат-
ку та в кінці Олімпіади.
А взагалі, Олімпіада в Альбер-

вілі була проведена на високому 
рівні. Не забуваймо, що участь 
у ній взяло 1800 спортсменів зі 
65 країн світу. Лише журналіс-
тів приїхало близько семи тисяч, 
що у два рази більше, ніж було в 
Калгарі. Це про щось говорить.

Спортсмени брали участь у 
змаганнях із 12 видів спорту, 57 
видів програми.

– Це правда, що диктор-
інформатор після перемоги Ві-
ктора Петренка оголосив, що то переміг росіянин?

– Щодо Віктора Петренка, то помилився не тільки цей диктор Палацу спорту. 
Світові інформаційні агенції також помилково зазначали, що це була перша пе-
ремога росіян (!?) на зимових Олімпіадах в одиночному катанні з 1908 року. До 
цього нічого додати не можу. У свідомості багатьох ми ще не були самостійною 
державою, про Україну знали хіба що в міністерствах закордонних справ країн, 
які визнали нашу державу.

Зігрівало серце хіба те, що одразу після його виступу було оголошено, що це 
представник України. А, по-друге, телефонний дзвінок з вітаннями пана Сама-
ранча до Президента України Леоніда Кравчука.
У збірній СНД грав ще один українець – хокеїст Олексій Житник. Посиле-

на ним збірна команда СНД, як відомо, завоювала золоті олімпійські медалі. 
Він щоправда, на цей час вже другий рік представляв клуб ЦСКА Москва, але 
душею і тілом належав Україні і викреслювати його ім’я зі списку українців-
чемпіонів Олімпіади вважаю неправильним.

Одразу після Олімпійських ігор Олексій перейшов до американського про-
фесійного клубу “Лос-Анджелес Кінгс”, став із ним фіналістом Кубка Стенлі.

Олексій Житник
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Розділ п’ятий

БАРСЕЛОНА 
ВІДКРИВАЄ 
ОБІЙМИ

З особливим хвилюванням ми готували третю се-
сію Генеральної асамблеї НОК України. Не скажу, 
що накопичилося багато проблем. Треба було у спо-
кійній атмосфері проаналізувати та затвердити 
підсумки виступу наших спортсменів на зимових 
Іграх в Альбервілі, розглянути інші проблеми. Дея-
кі члени НОК сподівалися, що все-таки вдасться 
на Олімпіаду в Барселоні виставити самостійну 
команду.

Третю сесію Генеральної асамблеї НОК України було скликано 29 травня 
1992 року. Вона заслухала звіт Валерія Борзова про діяльність між другою та 
третьою сесіями, затвердила рішення національних федерацій з видів спорту 
про відкликання членів НОК і делегування до його складу нових представників 
за їх квотами. Було внесено зміни до деяких статей Статуту НОК України.

На сесії затверджено емблему НОК України, складовими частинами якої 
стали малий Герб України (Тризуб) і олімпійські кільця (в кольоровому й одно-
тональному зображенні). Їх надіслано на погодження до Міжнародного Олім-
пійського Комітету.

Сесія Генеральної асамблеї затвердила рішення Виконкому НОК України від 
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13 березня 1992 року про відсторонення Киби В. М. від обов'язків генерального 
секретаря та члена Виконкому НОК України згідно з його заяви, а також пого-
дилася з пропозицією президента НОК Валерія Борзова й обрала замість нього 
Башенка Бориса Арсентійовича.

Сесія також заслухала та всебічно обговорила інформацію заступника мі-
ністра України у справах молоді та спорту Миколи Костенка про підготовку 
спортсменів України до наступних Олімпійських ігор.

У прийнятій постанові сесія зобов’язала Виконком, федерації із видів спорту 
забезпечити ретельний контроль за ходом підготовки спортсменів України в 
збірних командах і їх участь у міжнародних змаганнях з видів спорту, зажадала 
вважати обов’язковою участь представників України в засіданнях президентів 
федерацій на тренерських радах із визначення остаточного складу об’єднаних 
команд на участь в Олімпійських іграх, оперативно інформувати НОК України 
про прийняті рішення.

Сесія прийняла звернення до усіх прихильників спорту в Україні.

“Дорогі співвітчизники і друзі України!
9 березня 1992 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв історичне 

рішення про тимчасове визнання НОК України.
Це знаменує висхідний етап Олімпійського руху в нашій державі. Самостій-

не входження України до міжнародного спортивного співтовариства дає прин-
ципово нові можливості для розвитку фізичної культури та спорту.

Водночас олімпійська візитка, щойно вручена Україні, – один з яскравих по-
казників авторитетності нашої країни на світовій арені, адже в спорті нагрома-
джено величезний потенціал, який дає можливість ефективно заявити про себе, 
прекрасно репрезентувати у світі нову державу.

Немає сумніву, що невдовзі на Олімпійських іграх в Барселоні вперше за 
сорокалітню участь українських спортсменів в Олімпійських іграх переможно 
замайорить у небі наш державний прапор і пролунає Національний гімн.

Тим часом триває напружена підготовка спортсменів – кандидатів до наці-
ональної олімпійської делегації. Дещо затягнувся процес вступу федерацій з 
видів спорту до міжнародних структур, надходять численні пропозиції щодо 
участі наших майстрів у передолімпійських світових та континентальних зма-
ганнях. Формується власна концепція становлення та самостійного розвитку 
спорту, підготовки до зимових і літніх Олімпійських Ігор наступних років.

Усе це вимагає відповідних зусиль. Надану можливість виступати на Олім-
піадах власною командою необхідно підкріплювати не лише національними 
символами та очікуванням наступних перемог, а насамперед високим рівнем 
організації спортивного життя, серйозною матеріальною підтримкою наших 
пріоритетів у спорті.

Однак, здобувши незалежність, Україна переживає сьогодні не тільки зоре-
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носний, але й надзвичайно важкий період своєї історії. Кризовий стан еконо-
міки позначається і на спорті: закриваються дитячі спортшколи, порожніють 
плавальні басейни та гімнастичні зали, не вистачає грошей навіть на те, щоб 
утримувати спортивні споруди.

Але разом з тим, Україна перебуває нині в тій порі, коли кожен свідомий її 
громадянин чи прихильник може в силу своїх здібностей та можливостей тво-
рити міць, авторитет, славу своєї молодої держави, в тому числі і в спорті.

Нам надзвичайно потрібна ваша моральна та матеріальна підтримка – потріб-
ні кошти для продовження тренувань, передолімпійських стартів, спорядження 
і делегування національної команди на Ігри-92, багато чого іншого. НОК Укра-
їни висловлює щиру вдячність усім, хто вже надав допомогу.

Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України зверта-
ється до всіх, хто не байдужий до долі нашого спорту, – керівників підприємств 
та організацій, до ділових кіл, громадян із закликом: давайте разом допомагати 
нашому спорту міцно стати на ноги, зробимо усе, щоб наші провідні атлети, 
дитячі спортивні школи мали необхідну фінансову підтримку.

Звертаємось також по допомогу до української діаспори – підтримайте на-
ших олімпійців!

Слава Україні!”

Формували як хотіли
Пересторога сесії щодо комплектування збірної команди була не зайвою. 

Можливості використання панівного положення все ще зберігалися в керівних 
спортивних структурах у Москві – прямих правонаступників колишньої систе-
ми та далеко не в кращих традиціях.

Нерідко брало гору прислів’я “своя сорочка ближче до тіла” при дорученні 
того чи іншого спортсмена до збірної команди країни. З метою об’єктивного ви-
рішення цих питань скликали засідання Ради президентів Національних олім-
пійських комітетів і керівників спортивних комітетів нових незалежних дер-
жав.

Одне із таких засідань відбулось у травні 1992 року в м.Києві. На ньому роз-
глянули повідомлення про виконання рішень попередніх засідань, хід підготов-
ки та затвердження персонального складу об’єднаних команд із плавання, бад-
мінтону і настільного тенісу, керівників і адміністративної групи об’єднаних 
команд на XXV Олімпійські ігри, голів рад президентів федерацій незалежних 
держав із легкої атлетики, спортивної гімнастики, футболу, гандболу, волейбо-
лу, баскетболу, хокею на траві.

Усіх цікавила наявність і порядок використання валютних коштів, що знахо-
дилися на рахунках всесоюзних федерацій, парадна та повсякденна спортивна 
форма, а також символіка Об’єднаної команди незалежних держав. Говорилося 
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про правонаступників власності ліквідованого Держкомспорту СРСР, належ-
ність окремих спортсменів до спортивних організацій СНД, проект угоди про 
спортивне співробітництво цих держав.

До складу “Об’єднаної команди” на XXV Олімпійські ігри в Барселоні (Іс-
панія) було включено 509 спортсменів, серед них лише 80 українців, що мали 
виступити в 23 видах спорту. Це значно менше, ніж було на попередній Олім-
піаді у Сеулі.

Як засвідчують очевидці, керівники збірної СНД “ліпили” команди з видів 
спорту як хотіли. Не діяли колишні принципи формування, ніхто не чув голосу 
тренерів, не цікавився, у якому стані готовності перебували потенційні претен-
денти до збірних. Працювали тільки зі “своїми”. Про нашого уславленого бор-
ця, олімпійського чемпіона Сеула Сергія Бєлоглазова взагалі не згадали, хоча 
він перебував у чудовій формі.

До офіційного складу делегації зі 150 осіб від України включили лише пре-
зидента НОК Валерія Борзова, двоє інших спромоглися поїхати по квотах пред-
ставництв із видів спорту.

Наш прапор бачив Фідель Кастро
Урочисте відкриття Олімпійських ігор відбулося 25 липня 1992 року. Воно 

справило надзвичайно велике враження на учасників і телеглядачів усього 
світу. Свято поєднало спорт і культуру в єдине ціле. Зірки спорту і культури 
об’єдналися, щоби продемонструвати велич олімпійських ідей і духу.

У королівській ложі розмістилися 25 керівників держав-учасниць Іберо-
американської зустрічі на вищому рівні, в т. ч. Фідель Кастро.

Олімпійський прапор на мить накрив усіх, хто стояв на полі стадіону.
Спортсмени України йшли у складі “Об’єднаної команди”, маючи свою на-

ціональну символіку – краватки та хустки у жовто-синіх кольорах. Попереду 
колони несли прапори усіх нових незалежних держав.

Стріла, пущена каталонським лучником, запалила вогонь Ігор. Офіційний 
Гімн Олімпіади, пісню “Барселона”, виконали славнозвісні співаки Фредді 
Меркьюрі та Монсеррат Кабальє.

65 тисяч глядачів зі захопленням спостерігали за яскравою феєрією постав-
леною у стилі Сальвадора Далі. Примари художника доповнювали чудернацькі 
піротехнічні ефекти.

Перше очікуване “золото”
Упевнений, усі ми, хто був тоді у Барселоні чи сидів біля телевізора удома, з 

особливим хвилюванням чекали на перші поєдинки. Думали, що вже перший 
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день принесе Україні бодай якусь 
медаль. І лише 29 липня український 
борець греко-римського стилю 23-
річний Олег Кучеренко (Луганськ) 
виборов перше місце і був нагоро-
джений золотою олімпійською ме-
даллю.

Радощам не було меж. Уперше 
за столітню історію сучасного олім-
пійського руху під час нагороджен-
ня спортсмена було піднято синьо-
жовтий державний прапор України 
та виконано національний гімн, який 
почув увесь світ.

Не примітивний націоналізм чи 
почуття зверхності над іншими ба-
читься в цьому факті. Український 
спорт, безумовно, активно сприяти-
ме відродженню нації, будівництву 
нової держави. У цій важливій справі потрібно мати символи, які б живили 
нашу гордість і зміцнювали бажання зробити все, аби Україна стала багатою та 
сильною, вільною, досягненнями якої можна пишатися. Для всіх в Україні та 
поза її межами перемоги українських спортсменів стали великим святом.

“Золото” в гімнастичному багатоборстві здобула Об’єднана команда СНД, до 
якої входили наші Тетяна Гуцу та Тетяна Лисенко. В особистих змаганнях у 
дуже напруженій і нервовій боротьбі кращою виявилася Т. Гуцу.

У гімнастів-чоловіків командою також перемогли спортсмени СНД, де май-
же половина команди – українці – Ігор Ко-
робчинський, Рустам Шаріпов і Григорій 
Місютін.

Надзвичайно нервова ситуація скла-
лася у команді з художньої гімнастики, де 
готувалися до виступу киянки Олександра 
Тимошенко й Оксана Скалдіна, вихованки 
Альбіни Дерюгіної. Проте керівництво де-
легації над усе хотіло, щоби тут виступала 
москвичка Оксана Костіна, яка програвала 
українкам усі турніри останніх років.

Справа дійшла навіть до Президента 
МОК Х. А. Самаранча. Але він на відміну 
від пана Руцького – другої особи в росій-

Олег Кучеренко

Олександра Тимошенко
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ському уряді, у цю справу не втрутився. У підсумку змагань Олександра Тимо-
шенко посіла перше місце, а Оксана Скалдіна стала третьою. Після завершення 
змагань нерви не витримали – дівчата плакали, ледь не спізнилися на церемо-
нію нагородження. “Бронза” Скалдіної не поступається золотій медалі.

Перші контракти
У Барселоні спортсмени України завоювали 17 (4 індивідуальних) золотих, 

14 срібних (2 у складі команд), 9 бронзових (5 у складі команд) медалей. Шоста 
частина кількісного складу команди дали у підсумку п’яту частину здобутків.

Шалений тиск на спортсменів України не скінчився і після Олімпіади. Під 
загрозою втрати човнів і дорогоцінного обладнання багато хто із веслувальни-
ків і яхтсменів переїхав на постійне місце проживання до Москви, дехто поїхав 
ще далі. Прикріше за все те, що серед них були тренери, які на Заході почали 
готувати наших суперників.

Під час перебування в Барселоні керівництво НОК України вело переговори 
з керівниками відомих у світі фірм про співробітництво. Було підписано контр-
акт із МОК стосовно програми ТОП-3, до якої входять представники відомих 
у світі фірм. Згідно з цим контрактом НОК України одержав грошову валютну 
допомогу.

Ігор Коробчинський Григорій Місютін Рустам Шаріпов
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, чи не нагадує вам Каталонія Україну. Вона 
також споконвіку боролася за свою незалежність, відстоювала свою мову, 
традиції. Саме через це її обходили, вирішуючи долю наступних Олімпій-
ських ігор, щоб не загострювати ситуацію з Іспанією, зокрема з Мадридом, 
який неодноразово висував свою кандидатуру на право прийняти Ігри, але 
так цього і не здобув.

– Так. Каталонія лише зараз дістала права автономії. До цього вела боротьбу 
за самостійність на усіх фронтах. Вона здавна мала власні прапори, герб, свою 
мову. На Олімпіаді в Барселоні ця мова була визнана офіційною разом з іспан-
ською. Хуан Антоніо Самаранч був гордий з того, що столицею Ігор стало його 
рідне місто.

Відомо, що Кубертен з інспекторським візитом потрапив до Барселони ще 
1926 року, коли Барселона вперше подала заявку на Ігри. Він усім був задоволе-
ний. Проте і тоді інші міркування взяли гору.

Знаю, що Барселону називають спортивною столицею Іспанії. Саме тут по-
чали свій розвиток деякі види спорту, які згодом стали популярними. Знамени-
тий футбольний клуб “Барселона” заснований ще 1897 року. У Барселоні 1924 
року організовано Іспанський олімпійський комітет. 1929 року тут збудовано 
другий за розмірами у Європі стадіон.

– Після Олімпіади у Барселоні спливло багато води. Справедливо ка-
жуть, що після бійки кулаками не розмахують. І все ж хочеться ще раз по-
ринути у ті далекі дні. Невже наші тренери так нічого не вирішували при 
формуванні збірних команд?

– Абсолютно. Ми вже зазначали, що вдома залишився такий боєць, як дво-
разовий олімпійський чемпіон і шестиразовий чемпіон світу Сергій Бєлоглазов. 
Сама його присутність уже б мала привести всіх у жах. До збірної з вільної 
боротьби взагалі ніхто з українців не потрапив. Наслідки цього стали відомі 
опісля, але вже не було до кого звертатися зі скаргами.
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– А як виглядав фінансовий бік справи? Відомо, що ми виділяли на збір-
ну частину валютної виручки.

– Це окрема тема і її ніхто не береться коментувати. Відомо тільки, що коли 
республіки стали вимагати звіт про витрачання коштів, то нам відповіли: цих 
грошей вистачило лише на останній етап підготовки, екіпірування та доїзд ко-
манди на крайній Захід Європи. Але, як виявилося, на підготовку збірної було 
витрачено 160 млн. карбованців і 320 тисяч доларів. На участь же витратили 19 
млн. карбованців і 2,5 млн. доларів.

– Багато розмов точилося навколо участі в особистих змаганнях із бага-
тоборства у жіночій гімнастиці нашої Тетяни Гуцу. Кажуть, що вона не по-
трапила до команди, але раптом її включили і її “золото” абсолютно ніким 
не очікуване.

– Дійсно, у попередніх змаганнях наша одеситка посіла лише четверте місце 
і до особистих змагань не мала би бути допущеною. Проте, недаремно кажуть, 
що не було би щастя, якби нещастя не допомогло. Несподівано у Розалії Галі-
євої, третьої за рейтингом, розболілося коліно. Отоді погляди тренерів збірної 
повернулися до нашої Гуцу, вихованки талановитих тренерів Галини та Віктора 
Диких, Таміли Євдокимової.

На “золото” в особистому заліку претендувало принаймні шість спортсме-
нок. Тетяна “розійшлася” лише наприкінці.

– Кажуть, що в залі тоді було дві королеви. Одна – королева Іспанії Со-
фія, яка дивилася змагання гімнасток, друга – наша – Тетяна Гуцу. Коро-
лівська пара продивлялася і змагання з художньої гімнастики. Дуже ра-
діли, коли іспанка Кароліна Паскуаль услід за Олександрою Тимошенко 
стала “срібною”. А ще короля бачили на змаганнях зі стрільби з лука.

– І не лише. Члени королівської родини, здавалося, встигали скрізь. На тих 
змаганнях зі стрільби із лука він возвеличив нашого тренера Віктора Сидо-
рука, який кілька років поспіль через фінансові негаразди вдома тренував ко-
манду Іспанії. Саме вона виборола перше місце у командних змаганнях.

Коли нагороджували переможців, Віктор скромно стояв осторонь. Не пово-
рухнувся й тоді, коли спортсмени запросили його зійти з ними на п’єдестал. 
Тоді піднявся король Хуан Карлос і чемно запросив Віктора приєднатися до 
спортсменів. Великий подив огорнув тоді наших тренерів, спортсмени яких не 
потрапили навіть до чільної шістки.

Розраховували ми й на медаль від житомирянки Інни Євсеєвої в бігу на 800 
метрів. Та вона програла змагання задовго до стартів, не налаштувавшись на-
лежно на перемогу.

Були й інші прорахунки, які добре відомі уболівальницькому загалу.
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Розділ шостий

“ПОЧИНАЮТЬСЯ 
БУДНІ 
СПОРТУ”

Після закінчення Олімпійських ігор у Барселоні 
для українського спорту розпочався новий період. 
Сповна можна було повторити вислів Кубертена, 
який пролунав після завершення І Олімпіади: “Свя-
то закінчилось, починаються будні спорту”.

Відтепер ми самі будемо самостійно нести повну відповідальність за під-
готовку та участь спортсменів України в Олімпійських іграх, а також в інших 
міжнародних змаганнях.

На перших порах вирішальною має стати підтримка держави у збереженні 
та примноженні всієї потужної інфраструктури спорту України. Багато також 
залежатиме від активної діяльності спортивних федерацій, їх уміння підібрати 
кадри головних тренерів збірних команд, що володіють сучасними методами 
тренувань, є добрими педагогами і психологами, порядними людьми, мають 
добрі контакти в міжнародних організаціях.

Від уміння використати весь спортивний, кадровий, науково-методичний і 
медичний потенціал України залежить успіх справи.

Урядова зустріч
У ті перші дні тріумфу ми свято вірили, що все так і буде. Наче заведені 

носилися з ідеєю урочистого привселюдного гідного нагородження наших пер-
ших героїв Олімпійських ігор.
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Сталося це невдовзі після завершення Ігор, а саме 10 вересня 1992 року. Свя-
то поділили на дві частини.

Зранку в Мінмолодьспорті та НОК України відбулося прийняття переможців 
Олімпійських ігор у Барселоні, де вручалися нагороди і подарунки, премії.

Увечері на честь олімпійців Президент України Леонід Кравчук влаштував 
велику державну зустріч у Маріїнському Палаці.

Президент НОК України Валерій Борзов доповів про результати виступу 
українських спортсменів на Іграх. Леонід Кравчук тепло поздоровив спортс-
менів, тренерів, усіх тих, хто сприяв підготовці та привів спортсменів до пе-
ремоги. Леонід Макарович висловив сподівання на майбутні успішні виступи 
атлетів України.

На прийнятті виступили Зінаїда Турчина, Григорій Місютін і тренер Олег 
Савченко. Напередодні Президент підписав розпорядження “Про розвиток 
Олімпійського руху в Україні”, а також Указ “Про присвоєння почесних звань 
України працівникам фізичної культури і спорту”.

Свято справило велике і незабутнє враження на його учасників. Панувала 
єдина думка, що досягнення у спорті - це наше національне надбання і його 
треба берегти, не допускати, щоби воно було втрачене.

П’ять тисяч – великі гроші
Слід було звернути особливу увагу на основну ланку – Федерації з видів 

спорту, до яких переходили чи не усі повноваження стосовно розвитку видів.
Національний олімпійський комітет упродовж 1992 року надавав їм вели-

ку моральну та матеріальну допомогу. Справа ускладнювалася тим, що не всі 
були спроможні стати членами своїх міжнародних федерацій, не були ними 
визнані.

Першою, 26 лютого 1992 року, отримала визнання Федерація футболу Украї-
ни. Щодо інших, то цей процес гальмувався через відсутність валютних коштів 
на сплату вступних членських внесків.

Для вирішення цієї проблеми ми звернулися до українських спортивних осе-
редків діаспори, зокрема до Української Спортової Централі Америки та Ка-
нади (Голова управи пан Мирон Стебельський) і Спортової Комісії Світового 
Конгресу Українців (Голова Всеволод Соколик).
УСЦАК сплатила вступні внески за 35 спортивних федерацій (понад 35 тис. 

американських доларів), а Спортова Комісія СКВУ за п’ять федерацій (5 тис. 
доларів).

Тепер, коли в Україні є понад сотня мільйонерів, а деякі федерації прокру-
чують на своїх рахунках десятки мільйонів, дехто може посміятися з таких ні-
кчемних сум. Тоді, на зорі нашого олімпізму п’ять тисяч доларів були великою 
сумою.
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Нас визнають у світі
НОК України надавав також великого значення встановленню постійних 

контактів із комісіями МОК, всесвітньої та Європейської Асоціації національ-
них олімпійських комітетів.

Безпосередні контакти з ними, а також участь у спільних засіданнях і семіна-
рах, постійний обмін поточною інформацією та регулярне двостороннє інфор-
мування допомогло уникнути багатьох помилок, пов’язаних із трактуванням і 
виконанням Олімпійської хартії, а також напрацьовувати необхідний досвід у 
розбудові олімпійського руху, орієнтувати в цьому руслі діяльність спортивних 
федерацій, інші спортивні об’єднання і структури.

НОК України в цей час підписує угоди про співпрацю з НОК Італії, Австрії, 
Болгарії, Молдови, Білорусі, веде переговори з НОК Росії, Македонії, Румунії, 
Естонії, Норвегії.
У більшості областей створюються комітети або комісії сприяння діяльності 

НОК України. Окремо слід виділити роботу, яку активно проводив НОК Украї-
ни з комісією Олімпійської солідарності МОК.
У цій авторитетній Комісії створена система надання Національним олімпій-

ським комітетам необхідної допомоги – спортивно-технічної, фінансової. Вона 
реалізовувалася лише під конкретні програми, як, наприклад, на проведення у 
Києві наукового конгресу “Сучасний Олімпійський спорт”. Всього було запла-
новано використати 100 тисяч доларів США.

Чемпіони – на бал!
Завершував цей перший рік нашої олімпійської самостійності величний 

“Бал чемпіонів”, що був організований у Київському Палаці спорту. Програма 
була надзвичайно цікавою започаткувала добру традицію вшановування видат-
них спортсменів їхніх наставників, організаторів фізичної культури та спорту 
України.

До балу поет-пісняр Юрій Рибчинський і композитор Геннадій Татарченко 
репрезентували “Олімпійську величальну”, а першим її виконавцем стала ви-
датна українська співачка Євгенія Мірошниченко. “Олімпійська величальна” 
згодом стала гімном НОК України, яким починаються усі урочистості Націо-
нального олімпійського комітету України.

До цього нами організовано конкурс серед поетів і композиторів на напи-
сання олімпійського гімну. Проте жоден із проектів не дістав схвалення. Тоді й 
зупинилися на “Олімпійській величальній”. Як тоді, так і сьогодні цей твір має 
великий успіх і по – праву став гімном НОК.
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ОЛІМПІЙСЬКА ВЕЛИЧАЛЬНА
(Гімн олімпійців України)

Слова Юрія Рибчинського
Музика Геннадія Татарченка

Україно, нас благослови!
Дай нам крила, щоб важкі дороги
Нас вели до перемоги.
Україно, нас благослови!

Ми клянемось славити тебе,
Щоб на світі знали всі народи
Твою силу, твою вроду.
Ми клянемось славити тебе!

Приспів
Ти зоряна, ти нескорена,
Ти – натхнення джерело,

Запали теплом своїх долонь
Олімпійський у серцях вогонь!
Олімпійський запали вогонь!
Слався, рідна земле, слався, щедре поле,
Слався, слався, небо синє,
Слався, наша сила, слався, наша доле,
Слався, Україно!
Світлий краю, твій величний Стяг
Хай дарує нам юначу вдачу,
Щоб з Олімпу завжди бачить
Сльози щастя на твоїх очах!

Для зміцнення авторитету
1993 рік позначений великою кількістю виступів спортсменів України на 

міжнародній арені самостійними командами. З гордістю і радістю хлопці й ді-
вчата одягали спортивну форму з гербом нашої держави та виїжджали під ке-
рівництвом власних тренерів до світових столиць.

Вже у перший дебютний рік вони стали учасниками більш як 400 міжнарод-
них змагань, у тому числі вперше у зимових і літніх європейських юнацьких 
олімпійських днях, Всесвітній Універсіаді. І це попри недостатнє фінансове за-
безпечення.

Але спортсмени все розуміли. Сьогодні, дійсно, головним була участь. Про-
те в більшості цих стартів атлети нашої держави виступали успішно, чим у 
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значній мірі сприяли зміцненню її авторитету на міжнародній арені. На чемпіо-
натах світу спортсменами України в 1993 році завойовано 18 перших, 39 других, 
39 третіх місць. На чемпіонатах Європи відповідно 45 перших, 48 других і 43 
третіх місць.

Спортивні організації стали більше залучати кошти спонсорів, окремих гро-
мадян в Україні і поза її межами.

З думками про майбутнє
За поданням Держкоммолодьспорту і Національного олімпійського комітету 

України прийняті розпорядження Президента України “Про розвиток Олімпій-
ського руху в Україні” та постанова Кабінету Міністрів України 14 січня 1993 
року “Про підготовку спортсменів України до XVII зимових (1994 р.) та XXYI 
літніх (1996 р.) Олімпійських ігор”.

Для виконання цих важливих розпоряджень були розроблені та затверджені 
заходи, які стали основою діяльності НОК України, федерацій із видів спорту, 
фізкультурно-спортивних товариств, усіх інших спортивних організацій Укра-
їни.

Постанова Кабінету Міністрів визначила перелік основних спортивних баз 
олімпійської підготовки, їх фінансове та матеріальне забезпечення. Державно-
му валютному фонду разом із Міністерством у справах молоді та спорту до-
ручалось у місячний термін подати пропозиції стосовно виділення валютних 
коштів для забезпечення належної підготовки та участі спортсменів України в 
Олімпійських іграх, офіційних міжнародних змаганнях і входження у міжна-
родні спортивні організації.

За короткий період часу вдалося залучити близько 20 вітчизняних та інозем-
них фірм, підприємств, об’єднань, громадських організацій і державних уста-
нов. Загальна сума спонсорських валютних коштів, з урахуванням передачі без-
коштовно інвентаря та обладнання, склала понад 150 тисяч доларів США.

Як не відзначити славнозвісну фірму “Адідас”, яка одною з перших протяг-
нула руку допомоги нашим спортсменам.

1 жовтня 1993 року НОК України підписав з нею Угоду, якою передбачалося, 
що національні дорослі та юнацькі збірні команди з 24 видів спорту будуть за-
безпечені спортивним спорядженням фірми.

Досягнуто домовленість про відкриття представництва фірми в Україні, 
створення центру екіпірування національних збірних команд із видів спорту. 
Передбачалися також грошові винагороди спортсменам за успішні виступи в 
офіційних міжнародних змаганнях.

У ті важкі дні Уряд України дав згоду на створення Державного науково-
дослідного інституту фізичної культури і спорту та Вищої школи тренерів.

Враховуючи реальний стан, після аналізу виступу спортсменів України на 
міжнародній арені розроблено концепцію підготовки до наступних Олімпій-
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ських ігор. Регіони, відповідно до власного спортивного потенціалу, поділили 
на три групи. Їм визначені види спорту, які названо пріоритетними. Саме їх і 
належало перш за все розвивати, зосередивши для цього основні фінансові та 
матеріальні ресурси.

І досі точаться суперечки щодо поділу областей на групи та видів спорту на 
пріоритетні та не дуже. Зараз, можливо, це рішення можна було би скасувати, 
а тоді воно відіграло велику роль в успішному виступі на змаганнях, що від-
бувалися.

НОК України разом із Мінмолодьспортом розробив систему олімпійсько-
го замовлення, вводилося підписання контрактів зі спортсменами і тренерами, 
система захисту олімпійських програм.

Одночасно, упродовж року, велися переговори з американськими та канад-
ськими фірмами, діловими колами української діаспори щодо спонсорування 
підготовки й екіпірування олімпійської команди України до Олімпіади в Атлан-
ті.

В Атланті було створено Комітет друзів НОК України, який, за рекомендаці-
єю Спортової комісії Світового Конгресу Українців (голова Всеволод Соколик) 
та Української Спортової Централі Америки і Канади (голова Управи Мирон 
Стебельський), очолила велика патріотка України, жителька Атланти, пані Ла-
риса Барабаш-Темпл.

Проведені були також переговори з представниками української діаспори в 
Австралії про організацію комітету друзів НОК України, який би сприяв підго-
товці й участі спортсменів України в Олімпійських іграх у Сіднеї 2000 року.

Важко переоцінити значення цих кроків. Вони були корисні для обох сто-
рін.

Перші кроки Олімпійської академії
Чимало добрих справ здійснила в 1993 році Олімпійська академія України. 

Її члени взяли активну участь у проведенні Міжнародного конгресу “Сучасний 
олімпійський спорт,” конкурсі студентських наукових робіт на олімпійську те-
матику.
У Львові відбулася науково-практична конференція на тему “Спорт і націо-

нальне відродження”, присвячена 120-й річниці від дня народження відомого в 
Галичині громадського діяча, великого подвижника спорту, сокільського руху, 
професора Івана Боберського.

Тут також відбулася конференція з проблем спортивної термінології. Олім-
пійська академія України встановила ділові контакти з Міжнародною Олімпій-
ською Академією у Греції.

Олімпійська академія України намітила низку заходів до відзначення 100-
річчя олімпійського руху сучасності. Прийнято рішення про проведення в 1994 
році у Харкові першої сесії молодих вчених, оголошено конкурс наукових робіт, 
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присвячених історичним, соціологічним і економічним 
проблемам сучасного олімпізму, а також теорії та мето-
дики підготовки спортсменів в олімпійському спорті.

За ініціативи віце-президента НОК України, ректо-
ра Національного університету фізичного виховання та 
спорту професора Володимира Платонова при вузі було 
створено кафедру олімпійського та професійного спорту. 
За порівняно короткий термін її спеціалісти підготували 
програму та підручник “Сучасний олімпійський спорт”, 
що мало неабияке значення для поширення олімпійської 
освіти, зокрема у навчальних закладах.

Зважаючи на сучасний рівень великих наванта-
жень у спорті і з метою висококваліфікованого науко-
вого та медико-біологічного забезпечення навчально-

тренувального процесу, прийнята спільна постанова Міністерства охорони 
здоров’я та Мінмолодьспорту про створення Центру спортивної медицини.

Розпочала роботу організована при Київській медичній академії післяди-
пломної освіти кафедра спортивної медицини та санології, яку очолив відомий 
спеціаліст, професор Геннадій Апанасенко.

Знаменною історичною подією стало прийняття 24 вересня 1993 року 101-
ою сесією Міжнародного олімпійського комітету, яка проходила у Монако, рі-
шення “Про повне визнання Національного олімпійського комітету України”. 
Отже, наша держава стала рівноправним членом світової олімпійської сім’ї. 
Перед Україною відкрилася чудова спортивна перспектива.

В. Запорожанов, 
перший президент 
Олімпійської ака-
демії України
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, як виникла ідея організувати прийом для 
героїв Олімпійських ігор Президентом України та ще у Маріїнському Па-
лаці?

– Скажу відверто, що особливих труднощів з реалізацією цього задуму не 
було. Валерій Борзов після повернення із Олімпіади був на зустрічі з Леонідом 
Кравчуком. Його вразило те, що Президент країни в такий тривожний і напру-
жений в економічному плані час жваво цікавився долею спортивної боротьби 
у Барселоні. Сам навіть переповідав деякі епізоди. Щойно Валерій завів мову 
про необхідність гідного вшанування героїв, як Леонід Макарович сам запро-
понував для цього найкращий і найвеличніший палац країни.

Це була перемога не менш важлива, ніж та, яка здобувалася на спортивних 
аренах. Ми зрозуміли, що маємо повну підтримку глави держави, а отже й уря-
ду, усіх парламентарів.

Велике враження на спортсменів справили урядові відзнаки, які одержали 
призери Олімпіади, їхні тренери, усі ті, хто їм допомагав.

Багато тоді говорилося про самостійний виступ олімпійською командою на 
зимових Іграх у Ліллехаммері та літніх – в Атланті. Лишалося чотири роки і 
думалося, що усі проблеми будуть подолані. Проте, не усе здійснилося. Та про 
все по порядку.

– Декого зараз дивує повільне виникнення та визнання міжнародними 
організаціями наших федерацій з видів спорту. Невже на заваді для кожної 
федерації була ота тисяча доларів?

– Це не лише здавалося, а було насправді. Ті федерації, які існували за ра-
дянської доби не визнавалися міжнародними. Щоби створити власні, справді 
громадські об’єднання, які б узяли до своїх рук усі управлінські віжки у виді 
спорту, не всі були готові.

Якщо ви пам’ятаєте, в країні на деякий час ввели в обіг так звані купони. До-
лучити українську діаспору – це була знахідка. Люди, які споконвіку боролися 
за визнання України незалежною, не могли залишити наших спортсменів на-
одинці з бідою.

Потрібні кошти зібрано досить швидко. Є приклади, коли внески робили на-
віть учні шкіл і студенти коледжів. Пізніше ми зустрінемося з непоодинокими 
випадками допомоги нашим спортсменам з боку колишніх земляків.
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Говорячи про це, не слід думати, що діаспора в Америці чи Канаді живе, як 
кіт на масляну. Тут гроші добувають важкою працею та вміють їх рахувати. Ніх-
то не став мільйонером за місяць або два. Збирачі пожертв завжди складають 
списки, ведуть справу прозоро, обов’язково звітуючи перед громадою. Борони 
Боже, пропаде десь якась сотня доларів. Людині, винній у цьому, не вдасться 
довго відмитися.

– Нашим читачам було б цікаво дізнатися про тих, хто на перших порах 
допоміг нашим федераціям грошовою допомогою. Ми вже неодноразово 
згадували про найактивніших членів нашої діаспори. Хто вони, чим жи-
вуть і жили?

– Я вже назвав Мирона Стебельського. 
Цьому полум’яному патріоту України, 
відомому громадському і спортивному 
діячеві української діаспори Південної 
Америки, голові Української Спортової 
Централі Америки і Канади (УСЦАК) 
виповнилося 80 років. Він народився 
у місті Борислав, що на Львівщині. На 
еміграції з 1944 року. Гімназійну та 
вищу освіту хіміка здобув у Німеччині. З 
1950 року проживає в Сполучених Шта-
тах. Працював на автомобільному заво-
ді Форда, відкрив власну крамничку. В 
1969 році його обирають головою упра-
ви Українського спортово-виховного то-
вариства “Чорноморська Січ”. Разом з 
О. Твардовським організував спортивну 
школу для українського юнацтва в міс-
течку Ґлен Спей.

Українська Спортова Централя Аме-
рики та Канади багато зробила для по-
ширення спорту й ідей олімпізму серед 
населення українського походження. Вони організовували секції для дітей і мо-
лоді з бейсболу, кошоківки (баскетбол), відбиванки (волейбол), копаного м’яча 
(футбол), плавання, хокею, шахів, лижного спорту (лещетарство), гольфу й ін-
ших.

Під патронатом Централі проводилися Вільні Олімпіади в 1980, 1984, 1988 
та 2000 роках, під час яких піднімався вгору жовто-блакитний прапор України, 
виконувався наш Гімн.

Члени УСЦАК п’ять разів ставали чемпіонами США з футболу, а гравець 
Зенон Снилик тричі у 1956, 1960 та 1964 роках грав на Олімпійських іграх у 

Мирон Стебельський
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складі футбольної збірної США. Він 92 рази репрезентував свою нову батьків-
щину на міжнародних футбольних турнірах.

Мирону Стебельському належить ідея відправити до Львова у 1991 році на 
святкування 80-річчя товариства “Україна” делегацію спортсменів у складі 300 
осіб. Він – один з організаторів Фонду відродження спорту в Україні для фі-
нансової підтримки олімпійців у Ліллехаммері, Атланті, Сіднеї, Солт-Лейк-Сіті. 
Вони допомагали молодим шахістам Р. Пономарьову, І. Кононенку та іншим.

Кілька слів треба сказати і про Євстахія Ґабу, президента Канадських прия-
телів НОК України, голову Спортової комісії Світового конгресу українців, яка 
допомагала федераціям сплачувати вступні внески до міжнародних федерацій. 
У нас його любовно називають Стах.

Він також народився на Львівщині, в Судо-
вій Вишні. Його батько був майстром вишколу 
коней і цим зажив собі добру славу. 1939 року, 
після возз’єднання Західної та Східної України, 
коли нова влада почала косити священиків, учи-
телів, бухгалтерів, усю місцеву інтелігенцію, 
яка служила так званим білополякам, вони за-
прягли коней і хутко втекли до Німеччини, де, як 
не дивно, сотням тисяч утікачів із “радянського 
раю” було надано притулок.

Тоді уся Європа була у біженцях. Поневіря-
лися, але діти могли вчитися у школах, гімназі-
ях, займатися спортом, що було частиною життя. 
Після війни, як і більшість українців, подалися 
до Америки та Канади, де отримали пристойну 
роботу, освіту, професію.

– Зв’язки з батьківщиною ми намагалися налагодити здавна, – згадує нині 
Стах Ґаба. – Проте “залізна завіса” міцно відгороджувала Україну від іншого 
світу. Все одразу змінилося після набуття Україною Незалежності. Почався об-
мін делегаціями, командами, представниками клубів і громадських об’єднань.
Уперше ми змогли надати допомогу українським спортсменам у Ліллехам-

мері 1994 року. Побачили, що наші посланці не мали навіть єдиної форми. Поки 
йшли змагання, замовили та пошили її. Зате, яка радість огорнула наші серця, 
коли побачили, як українці крокують на параді закриття в гарних одностроях. 
Плакали геть усі, коли лунав наш Гімн і на щоглі здіймався вгору синьо-жовтий 
прапор.
А потім була Атланта. Стах Ґаба особисто відповідав за вітрильників, які 

змагалися у Саванні. Усіх супроводжував до Торонто на чемпіонат світу.
Стах Ґаба був серед тих, хто допомагав нашим спортсменам у Сіднеї, Нага-

но, Солт-Лейк-Сіті, Афінах.

Євстахій Ґаба



79

– Тепер давайте перенесемося на “Бал чемпіонів”. Чи були ви там? Що 
було цікавого?

– Цікавий вже сам захід – неординарний, неформальний. Його також орга-
нізовував невеличкий апарат Національного олімпійського комітету. Вдалося 
витягти з домівок чи не усіх тих, хто у минулі роки добував для нашої вітчизни 
найвищі олімпійські та світові нагороди.

Ми зв’язувалися з регіонами, вишукували чемпіонів і призерів Ігор 1952, 
1956 і 1960 років. Боялися, щоби бодай когось не забути, не образити.

Було цікаво бачити, як раділи зустрічі один з одним олімпійці різних поко-
лінь.

– 1993 рік можна вважати першим роком виходу наших спортивних ко-
манд у самостійне плавання. Як бачимо з результатів, він виявився вдалим. 
Стяг України піднімався на щоглах багатьох країн світу. Нарешті люди ді-
зналися, що є така самостійна держава.

Проте, хотілося б поговорити про інше. На перші в своєму житті міжна-
родні старти деякі спортсмени виїжджали недостатньо забезпечені формою 
та усім іншим. Заощаджували на квитках, готелях, навіть харчуванні. Хіба 
це професіональний підхід до справи? Хіба наші хлопці та дівчата гірші за 
інших?

– А чого ви хотіли? Можна було не брати участі в багатьох змаганнях, очі-
кувати, коли розбагатіємо, зможемо повною мірою забезпечувати усі потреби 
спортсменів і тренерів.

У керівників Міністерства та НОК серце боліло не менше, коли бачили, як 
спортсмени в аеропортах багато годин сплять у кріслах. Бували випадки, коли 
на змагання через несправність автотранспорту прибували невчасно.

Поселялись у другорядних готелях, відмовляли собі у кварті води, заоща-
джуючи на добових. Все це, дійсно, було. І про це слід пам’ятати.

– А як ви ставитеся до поділу видів спорту за пріоритетністю? Вважаю, 
що це робилося не на користь деяких видів спорту, а для впевненості у здо-
бутті медалей. Деякі регіони взагалі перестали працювати. Не побачивши 
перспектив для подальшого розвитку, закривались школи, згорталася ро-
бота в тих колективах фізкультури та клубах, де ще якісь вогники жевріли.

– Це теж був вимушений захід. Сьогодні від цього відійшли. Усі види спорту 
мають розвиватись однаково. Не може бути такого, щоб один розвивався через 
занепад іншого.

Щодо здобуття медалей, то це найголовніше завдання, яке ставиться перед 
тренерами та спортсменами. Змагання між країнами за більшу здобич на Олім-
піадах розгорнулася не на жарт. Спорт став передовою лінією ідеологічного 
протистояння.

Навіть найбагатша країна світу Америка не везе на Олімпіаду тих спортсме-
нів, від яких не чекає успіху.
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Розділ сьомий

ЛІЛЛЕХАММЕР: 
“ЗОЛОТА” 
ОКСАНА

1993 року Україні належало вперше самостійно 
організовувати свій виступ власною командою на 
XVII зимових Олімпійських іграх, які проводилися в 
Ліллехаммері (Норвегія).

НОК України працював у надзвичайно важких умовах. Довелося долати ба-
гато труднощів і тугий вузол проблем.

Давалася взнаки глибока економічна криза, яка панувала в країні. Та ми руки 
не опускали. Вихід було знайдено в об’єднанні зусиль усіх спортивних органі-
зацій, державних органів у центрі і в регіонах, громадських об’єднань, спонсо-
рів, української діаспори. Потрібно було також створити на державному рівні 
законодавчу базу розвитку фізичної культури та спорту в Україні.

Прийнятий Верховною Радою України Закон “Про фізичну культуру і спорт” 
визначив загальні правові, соціальні, економічні й організаційні засади фізич-
ної культури та спорту в Україні. Стаття 35 Закону “Національний Олімпійський 
Комітет” законодавчо закріпила права НОК України як незалежної, неурядової, 
громадської організації.

Готувалися відповідально
Серйозним випробуванням на міцність стала підготовка до Ігор для спор-

тивних організацій України та їхніх відповідальних працівників. Відкинувши 
всі емоції, скажемо відверто, вони не мали достатнього досвіду у вирішенні 
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важливих проблем на рівні МОК, Оргкомітеті Олімпійських ігор, міжнародних 
спортивних федерацій.

Разом з тим це стало доброю школою у набутті практичного досвіду, на-
лагодженні взаємостосунків з міжнародними спортивними організаціями. За-
здалегідь розроблено концепцію та цільові тренувальні програми, які зрештою 
себе виправдали. У них враховувалася реальна економічна ситуація в Україні, 
недостатність досвіду спеціалістів.

Підготовка збірних команд здійснювалася на головних навчально-
тренувальних олімпійських базах та інших спортивних спорудах України: 
Палацах спорту Києва, Одеси, Дніпропетровська, Сіверодонецька, ковзан-
ці “Крижинка” (м. Київ), київському Льодовому стадіоні, Олімпійських базах 

– “Конча-Заспа” (м. Київ), “Тисовець” (с. Сколе, Львівська обл.), “Динамо” (с. 
Славське, Львівська обл.), “Україна” та “Колос” (с. Ворохта, Івано-Франківська 
обл.), “Динамо” (м. Суми), “Спартак” (Алушта, Крим), “Берізка” (м. Чернігів) 
і за кордоном.

Матеріальне, наукове, медико-біологічне забезпечення збірних команд здій-
снювалося за рахунок державних асигнувань, коштів НОК України та спонсор-
ських надходжень. Значний фінансовий внесок української діаспори.

Плідно працювали федерації зі зимових видів спорту і, зокрема, з фігурно-
го катання, біатлону, лижного спорту, а також органи державного управління 
фізичною культурою та спортом Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, 
Одеської, Сумської, Чернігівської областей, ради спортивних товариств “Укра-
їна”, “Динамо”, “Колос”.

27 січня 1994 року Виконком НОК України визначився з остаточним скла-
дом олімпійської команди на XVII зимові Олімпійські ігри у Ліллехаммері. До 
складу делегації увійшло 37 спортсменів, 31 тренер і технічний працівник, три 
лікарі, два масажисти, два референти-перекладачі та п’ятеро працівників шта-
бу делегації.

Окремо виїхала група представників засобів масової інформації. На Україну 
велася трансляція Олімпійських ігор обсягам 90 годин по телебаченню та 11,5 
годин – по радіо.

Реклама не допомогла
На параді відкриття вперше за час проведення Олімпійських ігор сучасності 

під час проходження українських спортсменів було названо Україну як само-
стійну державу. Наш синьо-жовтий прапор гордо ніс олімпійський чемпіон із 
фігурного катання – Віктор Петренко.

Найбільші надії на успішні виступи делегація України покладала у фігурно-
му катанні, біатлоні, лижному та санному спорті. Усі спортсмени виправдали 
сподівання.

Першу в історії зимових Олімпіад незалежній Україні бронзову медаль здо-
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була біатлоністка Валентина Цербе. На дистанції 7,5 км її прізвище довго було 
першим на великому табло. Але все ж двом учасницям вдалося показати кра-
щий результат.

Драматичними були змагання з фігурного катання у лідерів – Оксани Баюл 
і Віктора Петренка. Оксані Баюл довелося витримати колосальний психологіч-
ний прес ще до початку Олімпійських ігор.

Починаючи з січня кожен день світова преса, радіо та телебачення розпалю-
вали пристрасті навколо конфлікту між американськими фігуристками Ненсі 
Керріган і Тоні Хардінг. Кожна з них – “незрівняна, неповторна, найдивовижні-
ша, найкрасивіша”. Тільки одна з них мала здобути золоту медаль на Олімпіаді. 
Книга про життя Ненсі почала продаватися по всьому світу ще задовго до від-
криття Ігор.

Керівники нашої делегації та нечисленні туристи було зовсім зажурилися, 
коли за день до змагань під час тренування на великій швидкості зіткнулися 
спинами Оксана Баюл і українка з Німеччини Таня Шевченко. Від удару в пе-
чінку Таня знепритомніла і її винесли з льоду. У Баюл виявлено три рани на пра-
вій нозі і вона відчувала сильний біль хребта, на якому утворилася гематома.

Лікар нашої команди Юрій Дехтярьов і лікар німецької команди надали пер-
шу медичну допомогу спортсменкам. Оксані Баюл накладено три шви-скобки, 
зробили блокаду тощо. Все це ставило під сумнів її виступ у довільній програ-
мі.

Ми всі дуже хвилювались. Але несподівано за дві години до старту лікар і 
тренер Галина Змієвська заявили, що Оксана Баюл буде змагатися. Мало хто 
вірив у її перемогу. Тим більше, що Керріган стала лідером після обов’язкової 
програми. Та Оксана виступила з великим натхненням і неповторною при-
страстю. Судді, які спостерігали за суперечкою американських фавориток, на 
їхньому тлі не могли не визнати чемпіонкою Олімпійських ігор українку, ви-
ставивши їй найвищі оцінки.

Коли на табло з’явилась інформація про перемогу Оксани Баюл ми усі від-
чули такий наплив радості, який трапляється з людиною у хвилини найбільшо-
го щастя. Проте Галина Змієвська і її вихованка ще нічого про це не знали. За 
кулісами вони… плакали від нервового перевтомлення.

Як згубили Гімн
Хвилюючою та драматичною виявилася церемонія нагородження. Прапор 

України в організаторів змагань був, а Гімн України десь згубили, хоч НОК Укра-
їни надіслав його до Оргкомітету Олімпіади в касетах заздалегідь. На пропози-
цію організаторів церемонії вшанування Оксани Баюл виконати Олімпійський 
гімн ми з Валерієм Борзовим не погодились.

Завбачлива президент Федерації фігурного катання України Людмила Ми-
хайловська помчала до готелю за власною касетою. Лише тоді дорога для усіх 
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нас мелодія Державного Гімну “Ще 
не вмерла Україна…” прозвучала на 
весь світ.

Разом із нами за наших фігуристів 
уболівали представники української 
діаспори, які прибули до Ліллехам-
мера чи не з усіх куточків світу.

Великі надії покладались і на ви-
ступ Віктора Петренка. Це була його 
третя Олімпіада. Як відомо, в Аль-
бервілі 1992 року за програму “Торе-
адор” від суворих суддів він отримав 
самі “шістки”.

Однак цього разу допущені по-
хибки при виконанні обов’язкової 
програми позбавили без сумніву та-
лановитого фігуриста можливості 

боротися за найвищі нагороди. Блискучий виступ у довільній програмі вивів 
його лише на четверте місце.
Успішними, хоч і без медалей, визнали також виступи у фігурному в катанні 

танцювальної пари – Ірини Романової таІгоря Ярошенка, в біатлоні – естафет-
ної команди (Валентина Цербе, Марина Сколота, Олена Петрова, Олена Огур-
цова), у фрістайлі (акробатика) – Наталії Шерстньової, в санному спорті – Ната-
лії Якушенко, Ігора Урбанського, Андрія Мухіна, у ковзанярському спорті Юрія 
Шульги. Не вийшли на запланований рівень спортивних результатів спортсме-
ни в бобслеї, стрибках на лижах із трампліна, біатлоні (естафета, чоловіки), ков-
занах (500, 1000, 5000 м), лижних гонках (5, 15 км), фігурному катанні (спор-
тивна пара). Далася взнаки відсутність належної спортивної бази.

Важливі уроки Ліллехаммера
Підсумки виступу спортсменів України широко обговорювались у спортив-

них колах, засобах масової інформації. Після повернення додому делегації Пре-
зидент України Леонід Кравчук на прийнятті в Маріїнському Палаці позитивно 
оцінив виступ української команди.

18 березня 1994 року на спільному засіданні Виконкому НОК України і Колегії 
Міністерства України у справах молоді та спорту було розглянуто питання “Про 
підсумки участі спортсменів України в XVII зимових Олімпійських іграх 1994 
року та заходи по дальшому розвитку зимових видів спорту в Україні”. Ті, хто 
виступав, даючи позитивну оцінку виступу українських спортсменів на Олімпі-
аді, зазначали, що рівень показаних результатів не відповідає потенційним мож-

Оксана Баюл
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ливостям України.
Для успішного 

розвитку зимо-
вих видів спорту, 
як ми вже зазна-
чали, потрібно 
було вирішити 
широке коло пи-
тань і перш за 
все матеріальної 
бази, фінансуван-
ня, тренерських 
кадрів, медико-
б і о л о г і ч н о г о 
з а б е з п еч е н н я , 
стабільності вну-
трішнього кален-
даря, стикування його з міжнародним тощо. Все це стало основою прийнятої 5 
грудня 1994 року Кабінетом Міністрів України Постанови “Про дальший роз-
виток зимових видів спорту та підготовку спортсменів України до XVIII зимо-
вих Олімпійських ігор 1998 року”.

Враховуючи економічні труднощі в державі, що негативно впливали на під-
готовку до Олімпійських ігор, НОК України погодився з пропозиціями фахівців 
про необхідність сконцентрувати увагу на першочерговому фінансуванні тих 
видів спорту, які є найперспективнішими, у яких Україна може конкурувати на 
міжнародній арені. Подальші події підтвердили правильність такого концепту-
ального підходу.

100-річчя МОК
На хвильку повернемось у 1993 рік. У зв’язку зі 100-річчям створення Між-

народного Олімпійського Комітету Організація Об’єднаних Націй (ООН) на 
одному зі своїх засідань проголосила 1994 рік роком спорту й Олімпійських 
ідеалів.

Підсумки 100-річчя Олімпійського руху сучасності підбив 12-й ювілейний 
Конгрес МОК, що проходив у Парижі з 29 серпня по 3 вересня 1994 року. Він 
був названий “Конгресом єдності”.

У роботі цього величезного спортивного форуму взяли участь представники 
усіх національних олімпійських комітетів, міжнародних спортивних федерацій, 
знамениті атлети світу, діячі світового олімпійського руху.

Уперше за 100-річну історію МОК у його роботі на рівні з усіма брала участь 
делегація НОК України у складі президента Валерія Борзова, віце-президента 

Перше вітання олімпійської чемпіонки Оксани Баюл
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Володимира Платонова, генерального секретаря Бориса Башенка. Вперше на 
такому поважному форумі прозвучав виступ представника України Валерія 
Борзова.

Делегацію України приймав Президент МОК Х. А. Самаранч, якому вру-
чено надруковану у видавництві “Олімпійська література” книгу “Олімпій-
ський спорт” (автори В. Платонов, С. Гуськов). На сесії МОК, що відбулась 
після “Конгресу єдності”, Валерія Борзова обрано членом МОК для України. 
Для НОК України, як і в цілому для спорту України, це стало високим визна-
нням спортивних досягнень українського спорту, його міжнародного авто-
ритету.

Рішення Конгресу визначили подальші шляхи розвитку Олімпійського руху 
та сприймалися з урахуванням реалій сьогодення, спираючись на нові історич-
ні реалії.

Варто відзначити й інші теми, які стали предметом обговорення на Конгресі: 
Олімпізм і його етика, спорт і навколишнє середовище, майбутнє Олімпійських 
ігор, Олімпійський рух і міжнародне взаєморозуміння тощо.

Домінуючими тут були різнобічні аспекти підготовки спортсмена, спортив-
ної науки, потенційна небезпека, що переслідує спортсмена, спорт у соціально-
му аспекті. Чимало уваги приділялося питанням, що викликають гарячу дис-
кусію, зокрема проблеми: спорт і політика, спорт і економіка, спорт для всіх, 
спорт і засоби масової інформації.

У дискусії з цього питання аналізувались різнобічні аспекти взаємного впли-
ву спорту та засобів масової інформації. Озброївшись настановами Конгресу, 
делегати НОК прийняли їх для реалізації в Україні.

У святкуванні Олімпійського руху сучасності взяла участь вся Україна. У про-
грамі НОК од-
ним із важливих 
заходів було про-
ведення “Олім-
пійського дня 
бігу”, а також се-
сії Олімпійської 
академії України 
у Харкові для 
молодих вчених, 
аспірантів, сту-
дентів, які всес-
тороньо вивча-
ють різноманітні 
проблеми олім-
пійського руху.

Книгу про олімпійський спорт України 
вручено Х.А. Самаранчу
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Проведені численні спортивні змагання, виставки, зустрічі молоді з чемпіо-
нами та призерами Олімпійських ігор.
Урочисто відзначали тиждень “Олімпійського ідеалу” у Львівському учи-

лищі фізичної культури. У програмі, крім спортивних змагань, був відкритий 
учнівський конкурс на кращий малюнок, вірш, кращу емблему на спортивну 
й олімпійську тематику, педагогічна конференція на тему “Олімпійська ідея, її 
місце і трактування в сучасному світі”, вечір спорту, музики, поезії, олімпій-
ська дискотека та вікторина.

Активна робота з відзначення ювілею проводилась у Закарпатській, Одесь-
кій, Рівненській, Дніпропетровській та усіх інших областях. Різноманітні за-
ходи провели спортивні федерації легкої атлетики, гімнастики, лижного спорту, 
футболу. Засоби масової інформації широко висвітлювали всі ці події, друкува-
ли чимало матеріалів з історії олімпійського руху.

Допомога звідусіль
У 1994 році НОК України докладав чимало зусиль до пошуку спонсорів, у 

тому числі закордонних. Це було надзвичайно важливе завдання. Наближались 
Олімпійські ігри в Атланті. Треба було готувати на сучасному обладнанні цілу 
армію спортсменів, організовувати збори, змагання, виїжджати на чемпіонати і 
Кубки світу, Європи, проводити відбір кращих.

Фірма “Адідас” виконала свої зобов’язання з екіпірування національних 
команд із 24-х видів спорту. Підписано також спонсорську угоду з фінсько-
естонською фірмою “Пауліг”, яка надала безповоротну фінансову допомогу 
НОК України в сумі 20 тис. американських доларів. Фінансову допомогу отри-
мали наші спортсмени також від “Укргазу”, “Енергобанку”.

Громадянин Канади українського походження Петро Сирник надіслав чек на 
100 тис. канадських доларів для реконструкції льодової ковзанки “Крижинка” у 
Києві.

Та цього було замало. Якісна підготовка вимагала більшого. Коли двері на 
Захід відчинились, усі спортсмени і тренери отримали можливість порівнюва-
ти ступінь оснащеності баз – наших і закордонних. У порядку денному гостро 
постала проблема підготовки провідних спортсменів за кордоном.

Нові відділення НОК
Продовжувала удосконалюватись організаційна структура НОК України. 

Виконувалася настанова про створення відділень НОК в усіх регіонах України. 
Наприклад, у Донецьку відбулись обласні збори спортивної громадськості, на 
яких утворено обласне відділення НОК України, затверджено “Положення” про 
його діяльність.
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Ця ініціатива була 
підтримана Генераль-
ною асамблеєю НОК 
України, яка внесла 
відповідні доповне-
ння до Статуту і цим 
законодавчо закріпи-
ла права на існування 
відділень у Республі-
ці Крим, областях і в 
містах Києві та Севас-
тополі.

У 1995 році осе-
редки НОК вже були 
створені в 17 областях 
і місті Севастополі.

В. Борзова – на новий термін
23 грудня 1994 року відбулася V звітно-виборча сесія Генеральної асамблеї 

НОК України. Розглянуто такі питання:
– про діяльність НОК України за звітний період (Борзов В. П., президент 

НОК України),
– звітна доповідь ревізійної комісії НОК України (Ложенко Г. О., голова реві-

зійної комісії НОК України).
Організаційні питання: про підтвердження повноважень членів НОК Украї-

ни на наступні чотири роки, вибори президента, віце-президентів, генерального 
секретаря, членів Виконкому, ревізійної комісії НОК України. Розглянуто зміни 
та доповнення до Статуту НОК України.

Розглянувши й обговоривши звіти, Генеральна асамблея в резолюції відзна-
чила, що НОК України за період чотирирічної діяльності в основному виконав 
рішення Установчої асамблеї, які були спрямовані на розвиток Олімпійського 
руху в Україні, створення необхідних умов для входження федерацій України 
до міжнародних спортивних організацій та участь спортсменів України у зимо-
вих Олімпійських іграх 1994 року в Ліллехаммері. Робота НОК України визна-
на задовільною.

Особливу увагу приділено подальшому зміцненню позицій НОК України в 
Україні та поза її межами, створенню надійної фінансової бази.

Жвава дискусія розгорнулася навколо поєднання Валерієм Борзовим посад пре-
зидента НОК України і міністра Міністерства у справах молоді та спорту України.

Це питання, зокрема, порушували у своїх виступах ректор Національно-
го університету фізичного виховання та спорту, віце-президент НОК Украї-

Стенд Донецького відділення НОК України
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ни Володимир Платонов і голова Центральної ради ФСТ “Колос” Анатолій 
Усенко.

Проте їхні пропозиції не знайшли підтримки, хоч і мали певний сенс. 
Враховуючи реалії соціально-економічної ситуації в Україні та необхідність 
об’єднання зусиль, що себе виправдали, сесія одноголосно обрала Валерія 
Борзова президентом НОК України на новий термін. Було продовжено повно-
важення керівництва минулого скликання та Виконкому на наступний період.

Президент НОК України Валерій Борзов вніс пропозицію про створення 
Асоціації учасників Олімпійських ігор. Асамблея погодилася з цією пропозиці-
єю та доручила Виконкому здійснити необхідні організаційні заходи зі створен-
ня нової громадської організації.

Яким має бути вік Президента МОК?
Це питання було головним під час роботи 104-ої сесії МОК, яка збиралася 

всередині 1995 року у Будапешті. Від України участь у роботі брав президент 
НОК Валерій Борзов.

Йшлося не лише про обмеження віку Президента МОК, а й усіх інших чле-
нів МОК.

Влітку того року Президенту Хуану Антоніо Самаранчу виповнилося 75, а 
термін перебування на посаді закінчувався у 1997 році. Якби 75-річний “лі-
міт” існував і надалі, він не зміг би виставляти свою кандидатуру на переоб-
рання.

Чотири рази таємним голосуванням проголосовано три пропозиції: скасу-
вати віковий ценз для всіх членів МОК, лише для діючого Президента підняти 
обмеження до 78 років. Жодна з пропозицій не набрала потрібної кількості го-
лосів. Вирішили відкласти це питання до наступної сесії МОК. Проте вже на-
ступного дня члени МОК проголосували за підвищення ліміту до 80 років.

Усім було зрозуміло, що Самаранч балотуватиметься знову. Це усіх влашто-
вувало, адже за його президентства МОК вдалося уникнути багатьох гострих 
проблем. Згадаймо хоча б бойкот Московської Олімпіади, неучасть ряду країн 
в Олімпіаді у Лос-Анджелесі.

104 сесія проголосувала за проведення наступних зимових Олімпійських 
ігор у Солт-Лейк-Сіті. Для України це мало обернутися додатковими фінансо-
вими витратами, складністю акліматизації, іншими проблемами.

Фінансування спортсменів – окремим рядком
Одним із найголовніших завдань, що доводилося вирішувати НОК України в 

1995 році – підготовка спортсменів України до XXVI літніх Олімпійських ігор 
в Атланті. То був особливий і дуже відповідальний період. Треба було довести 
усьому світові, що на рівень майстерності українських спортсменів не вплинув 
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розвал адміністративно-командної системи, яка зацентралізувала усі ресурси, 
ані стан економіки країни, ані інші чинники.

7 жовтня 1995 року новий Президент України Леонід Кучма видав Указ “Про 
підготовку та участь спортсменів України в XXVI Олімпійських іграх”. Ним 
було затверджено урядовий Оргкомітет на чолі з Міністром Кабінету Міністрів 
Валерієм Пустовойтенком. Кабінет Міністрів затвердив заходи, якими, зокрема, 
передбачалося:
 виділення коштів на підготовку й участь збірних команд України в Олім-

пійських і Паралімпійських іграх. Фінансування витрат було включено окре-
мим рядком до Державного бюджету України на 1996 рік;
 обладнання на базі Київського державного центру спортивної медици-

ни національної лабораторії допінгового контролю та забезпечення витрат, 
пов’язаних із придбанням спеціального обладнання, медико-фармакологічних 
препаратів для її функціонування.

Оргкомітет прийняв звернення до підприємств, організацій, підприємців, 
банків, благодійних фондів із проханням надати допомогу та підтримку наці-
ональній олімпійській команді для успішної підготовки та участі у наступних 
Іграх.

Штаб олімпійської підготовки, створений НОК України спільно з Мініс-
терством України у справах молоді та спорту, постійно розглядав за участю 
спортивних федерацій хід реалізації планів підготовки з усіх видів спорту, що 
входили до олімпійської програми, здійснював оперативний контроль за їх ви-
конанням.

Найважливіші питання розглядалися на засіданнях Виконкому НОК України. 
На прикладі 1995 року пропонуємо ознайомитися зі сферою діяльності цього 
органу. Наведемо лише перелік розглянутих питань:

Про підготовку програми діяльності Виконкому, комісій і членів НОК Укра-
їни;

Про заснування Олімпійського Фонду України;
Про створення відділень НОК України у Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі;
Про комісії НОК України;
Про створення Асоціації олімпійців України;
Про діяльність Олімпійської академії України;
Про квиткову програму НОК України на Олімпійських іграх 1996 року;
Про хід підготовки та план участі національних олімпійських команд у пере-

долімпійських кваліфікаційних змаганнях 1995 року;
Про затвердження шефа місії НОК України на Олімпійських іграх 1996 року 

в Атланті;
Про затвердження складу делегації на III Олімпійські дні Європейської мо-

лоді 1995 року в м. Бат, Англія;
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Про заснування періодичного видання НОК України – журналу “Олімпій-
ська арена”;

Про відрядження до Атланти В. П. Борзова для вирішення питань, пов’язаних 
із перебуванням національних спортивних команд в Атланті на “Передолімпій-
ському тижні”;

Про призначення стипендій “Олімпійської солідарності” МОК;
Про офіційне запрошення на XXVI Олімпійські ігри в Атланті олімпійської 

команди України;
Про хід виступів спортсменів і збірних команд України з олімпійських видів 

спорту у відбірних змаганнях до XXVI Олімпійських ігор у м. Атланта і завдан-
ня на заключному етапі підготовки.

П’ятирічний ювілей НОК
22 грудня 1995 року відбулася VІ сесія Генеральної асамблеї НОК України. 

Вона розглянула такі важливі й актуальні питання:
Валерій Борзов доповідав про підготовку національних олімпійських команд 

України до XXVI Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.
Про результати участі збірних команд України у відбірних змаганнях до 

Олімпійських ігор і завдання на заключному етапі підготовки у 1996 році гово-
рив шеф місії НОК Микола Костенко.

Про реалізацію рішень V Генеральної асамблеї НОК доповідав генеральний 
секретар НОК Борис Башенко.

Відбулися також вибори президента Олімпійської академії України, затвер-
джено рішення про створення Асоціації олімпійців України. До НОК прийнято 
нових членів. Сесія розглянула та погодилася з поданням Олімпійської академії 
України про відсторонення від обов’язків її президента професора В. Запорожа-
нова згідно з поданою заявою.
У доповіді В. Борзова зазначалося, що олімпійський рух в Україні утвердив-

ся. Наші спортсмени, незважаючи на значні економічні труднощі, взяли участь 
у всіх офіційних міжнародних спортивних змаганнях і цим ще вище піднесли 
авторитет нашої молодої держави.

Незалежність країни та самостійний вихід на міжнародну арену її пред-
ставників стимулювали спортивну діяльність. Міжнародні експерти фіксують 
поступ у розвитку спорту. Це викликало зміну паритету сил, зумовивши, як 
правило, фінансові, іміджові й інші проблеми, що виникли для деяких країн у 
зв’язку зі спортивною інтервенцією нових держав. Від цього подекуди потерпа-
ють українські спортсмени. Спостерігається чимало випадків необ’єктивного 
суддівства.

У доповідях президента, шефа місії, а також тих, хто виступав у дебатах, 
всебічно аналізувалися питання підготовки українських спортсменів до Олім-
пійських ігор. Підкреслювалося, що для спортсменів місцевими спортивними 
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організаціями, ДСТ і відомствами в основному створені умови для навчально-
тренувальної роботи, їм надані кращі спортивні споруди, вирішуються, хоч не 
скрізь, питання поліпшення житлових, побутових умов.

Штаб олімпійської підготовки за участю спортивних федерацій, з ураху-
ванням виступів спортсменів на передолімпійських змаганнях, у тому числі в 
Атланті, вніс корективи до планів, котрі потрібно було врахувати на заключ-
ному етапі підготовки. Враховано рекомендації вчених, особливо щодо водно-
сольового режиму, адаптації до кліматичних умов і змін у часі.

Сесія затвердила рішення Всеукраїнських зборів представників олімпійців 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя про утворення Асоці-
ації олімпійців НОК України. Президентом обрано Ніну Уманець, виконавчим 
директором Григорія Крисса.

Сесія підтримала рекомендацію Асоціації олімпійців України представити 
до Міжнародного олімпійського комітету кандидатуру Сергія Бубки для об-
рання його до Комісії олімпійців МОК. Комісія обиратиметься спортсменами-
учасниками Олімпійських ігор в Атланті.

Учасники сесії позитивно оцінили укладені НОК угоди, реалізація яких 
мала велике значення в ході підготовки до Олімпійських ігор. Із фірмою “Аді-
дас” було узгоджено нову програму діяльності на 1996 рік. Фірма погодилася 
додатково до діючого контракту забезпечити спортивною формою олімпійську 

Найпалкіші уболювальники – представники ЗМІ
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делегацію України, надіслала матеріал для пошиття фірмою Михайла Вороніна 
парадної форми.

Помітною подією в олімпійському житті України став вихід у світ 21 грудня 
1995 року журналу НОК України “Олімпійська арена”. Першим його головним 
редактором стала Галина Нечаєва. Володимир Кулик увійшов до складу редак-
ційної колегії.

Заключним акордом 1995 року була зустріч Президента України з олімпійця-
ми у Маріїнському Палаці 23 грудня.

Керівники спорту України, спортсмени висловлювали вдячність за підтрим-
ку й увагу до розвитку фізичної культури та спорту.

Незважаючи на значні економічні труднощі, держава забезпечила фінансу-
вання галузі і, перш за все, основних заходів олімпійської підготовки.

За останні чотири роки 38 осіб одержали звання “Заслужений працівник фі-
зичної культури і спорту України”, а десятеро нагороджені Почесною відзна-
кою Президента України. Серед них атлети Сергій Бубка, Оксана Баюл, Інеса 
Кравець, Василь Іванчук, Ольга Бризгіна, Ельбрус Тедеєв, Тимур Таймазов, а 
також тренер Альбіна Дерюгіна та голова ФСТ “Колос” Анатолій Усенко.

Найкращими спортсменами 1995 року спортивними журналістами Украї-
ни визнані Інеса Кравець і Сергій Бубка (легка атлетика), Лілія Подкопаєва та 
Григорій Місютін (спортивна гімнастика), Катерина Серебрянська й Олена Ві-
триченко (художня гімнастика), Ігор Разорьонов (важка атлетика), Рустам Аджі 
(греко-римська боротьба), Ельбрус Тедеєв (вільна боротьба), Світлана Лисян-
ська (самбо).

На прийомі у Маріїнському Палаці у Президента України  Л.Д. Кучми
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, читачам буде цікаво дізнатись, як склалася 
подальша доля Оксани Баюл?

– Вона стала загальною улюбленицею ще 1993 року на чемпіонаті Європи у 
Гельсінкі, коли 15-річною школяркою здобула срібну нагороду. Через два міся-
ці ця вихованка одеських тренерів Галини Змієвської та Валентина Ніколаєва у 
Празі стала чемпіонкою світу.

Лише через рік у Ліллехаммері виборола золоту медаль, до якої деякі спортс-
мени йдуть десятки років. Вона закохала у себе цілий світ. Була гідно вшанова-
на на батьківщині. Потім – тривале лікування, операція на коліні.

Та ні в Одесі, ні у Києві не знайшла для себе гідного застосування. Не на-
вчилися ми цінувати своїх героїв і створювати їм умови для подальшої праці чи 
тренувань. Упевнений, аби цю дівчину-сироту, ще зовсім дитину, оточили ува-
гою, вона могла б виступати ще не на одних Олімпійських іграх і чемпіонатах 
світу.

Знову подалася до Америки, де лишилися її наставники. Там виступала в 
різних шоу-програмах, довго шукала свій шлях у самостійному житті. Споти-
калася, піднімалася, зараз виступає в концертних програмах з іншими професі-
оналами, якими Бог Америку не обділив.

– Чому ніде не пишуть, що її першим тренером був Володимир Коритек.
– Так. Ще перед чемпіонатом Європи, про який ми говорили, він, мабуть, не 

повірив у те, що його вихованка може здобути медаль, передав дівчину Галині 
Змієвській, а сам подався за кордон.

Оксана рано втратила матір, батько її покинув. Усією душею прикипіла до 
Змієвської, разом працювали творчо та натхненно.

До перемоги на Олімпійських іграх Оксана йшла поступово. Відомо, що 
1992 року вона була п’ятою на “Празьких ковзанах”.

– Розповідають, що наші спортсмени прибули до Ліллехаммера ще за-
довго до Ігор. Були кепсько вдягнені. Лиш допомога діаспори дала змогу 
пристойно виглядати на параді відкриття.

– Через відсутність сучасних спортивних баз декому довелося прибути до 
Норвегії заздалегідь.

Щодо діаспори, то, дійсно, нею була надана відчутна допомога, про що ми 
вже говорили.
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– Ви були одним із тих, хто мав відношення до підготовки Закону Украї-
ни “Про фізичну культуру і спорт”. Це дозволило галузі дістати підґрунтя 
для роботи, адже вся законодавча база і нормативно-правові акти колиш-
нього СРСР застаріли. Але чому цей найважливіший документ нині усі так 
дружно критикують?

– Сьогодні, майже 15 років потому, ми звідусіль чуємо, що Закон не досконалий, 
у ньому не прописано багато положень, випущено деякі розділи фізкультурно-
спортивної роботи.

Усі, тоді, дійсно, поспішали. Хотілося якомога скоріше отримати правову 
основу нашої діяльності, налагодити фізкультурно-спортивну діяльність у кра-
їні, зокрема і підготовку спортивних команд на національному рівні.

Поспіх, як завжди, привів до зневажливого ставлення до деяких положень. 
Окрім того, перестаралися правники, не спеціалісти з фізичної культури, яким 
належало останнє слово.

Знаю, що нині допрацьований Закон знову опинився у Верховній Раді Укра-
їни та чекає на свою чергу. Пройде певний час і він виявиться недосконалим. 
Таке життя, воно завжди вносить корективи.

– Серед організацій і приватних осіб, які допомагали НОК України, ви 
назвали Петра Сирника. Хто це такий? Чи можете назвати інші прізвища 
представників із діаспори та вкладені ними суми у розвиток нашого олім-
пійського руху?

– Вже у ті роки я почав складати список організацій і приватних осіб, які 
своїми заощадженнями суттєво допомогли становленню та розвитку олім-
пійського руху в Україні. Думається, що перелік приватних осіб буде надто 
довгим, а от організації назвати треба, деякі ще раз. Отже: Українська Спор-
това Централя Америки та Канади, Український конгресовий комітет Аме-
рики, Українська Американська Координаційна Рада, The Bowman Group, 
Dobson Global Entertainment, Dante Stephanson Intermarketing Services Inc., 
American Water Co, Mel Pender та багато інших приватних підприємців та 
організацій.

– Хочу повернутися до V звітно-виборної сесії Генеральної асамблеї НОК 
України, де стояло питання про поєднання Валерієм Борзовим двох най-
відповідальніших посад у спортивному русі – міністра та президента НОК 
України. Невже, справді, після багатьох критичних стріл було одностайно 
вирішено це принципове питання?

– Так. Я назвав двох доповідачів стосовно цього. Були й інші. Проте жоден із 
них категорично проти такого рішення не виступив. Можна було б висунути на 
посаду президента НОК іншу кандидатуру, але, повірте, її на той час просто не 
існувало. Валерій Борзов був, як кажуть, у темі. Він знав стан справ не лише в 
Україні, а був на постійному зв’язку з МОК, міжнародними федераціями з видів 
спорту, вирішував питання з колегами з інших держав.
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Недаремно кажуть, що коней на переправі не міняють. Упевнений, що нова 
кандидатура лише б зашкодила тому творчому процесу, який розгорнувся в 
Україні на повний зріст.

– У той самий час відбулися вибори нового Президента України. Ним 
став Леонід Кучма, який до того недовгий час очолював Кабінет Міністрів 
України. Чи виявив він палку підтримку НОК України?

– Скажу відверто, що так. Я знав Леоніда Даниловича ще з тих пір, коли він 
був секретарем парткому ВО “Південне”, яке будувало ракетні комплекси. Вже 
там, у Дніпропетровську, він показав себе палким прихильником фізичної куль-
тури та спорту. Їхній спортивний клуб “Метеор” був одним із кращих в СРСР.

Л. Кучма із розумінням поставився і до проблем НОК. Але багато дати не міг. 
Надто важкі часи переживала наша економіка. Нам усім більше була потрібна 
моральна підтримка і ми її повною мірою діставали.

– Чому Оргкомітет із підготовки до Ігор в Атланті очолив не Прем’єр-
міністр Павло Лазаренко, а Міністр Кабінету Міністрів Валерій Пустовой-
тенко?

– Павло Іванович теж прихильно ставився до проблем спорту, але він був над-
то зайнятою людиною. Довіривши Оргкомітет своєму першому помічникові, 
він все одно був у курсі всіх справ. Уже той факт, що він регулярно відвідував 
змагання футболістів багато про що говорить.

– Ви згадували про заснування Олімпійського фонду. Це надто важлива 
справа. Але мені здається, що вона не була належним чином організована 
та невдовзі померла.

– Заснування Олімпійського фонду в ті часи багато що означало. Ми би мали 
змогу вирішувати багато проблем фінансово-матеріального забезпечення. Але 
під цей Фонд не була підведена законодавчо-правова база. Це з одного боку. З 
іншого, вважаю, не знайшлося людини, яка би добре знала одночасно і спорт, і 
банківську справу.
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Розділ восьмий

АТЛАНТА: 
“УКРАЇНСЬКИЙ 
ПАРАДОКС”

Спортивне життя у 1996 році, коли відзнача-
лося сторіччя Олімпійських ігор сучасності, було 
на диво насичене та напружене. Для спортсменів 
нашої держави він залишиться історичним і зна-
менним. Вони отримали можливість уперше ви-
ступати на літніх Олімпійських іграх під націо-
нальним стягом.

Зусилля НОК України спрямовувалися на вирішення спільно з усіма спор-
тивними організаціями багатьох складних питань, пов’язаних із відрядженням 
національної олімпійської команди України на Олімпійські ігри. Велику роль у 
цьому відіграли рішення Верховної Ради, розпорядження Президента України 
й Уряду України.

Зокрема, 13 березня 1996 року Президент України видав Розпорядження 
“Про додаткові заходи щодо підготовки українських спортсменів до участі у 
XXVI Олімпійських та III Паралімпійських іграх”.

У ньому йшлося про те, щоб узяти під патронат Президента України всю під-
готовку українських спортсменів до змагань. Кабінету Міністрів України дору-
чалося вжити додаткових заходів для цього.

3 квітня Верховна Рада України прийняла Постанову “Про заходи щодо за-
лучення коштів для забезпечення підготовки та участі спортсменів і тренерів 
України у XXVI Олімпійських і ІІІ Паралімпійських іграх 1996 року”.



97

Нею передбачалося суму нарахованого податку на прибуток підприємств або 
прибуткового податку з громадян, що підлягає сплаті, зменшувати на суму ко-
штів, перерахованих такими юридичними чи фізичними особами до 15 вересня 
1996 року як добровільні пожертвування.

Товари, які до 15 вересня 1996 року безкоштовно передаються як добро-
вільні пожертвування Міністерству України у справах молоді та спорту і На-
ціональному Олімпійському комітету України, а також товари, що упродовж 
цього терміну закуповуються за рахунок коштів Державного бюджету України, 
звільняються від обкладання податком на додану вартість, у тому числі при їх 
увезенні на митну територію України, а також ввізного мита та митних зборів.

Доходи спортсменів та тренерів збірних команд України, одержані у вигляді 
призових нагород за участь у XXVI Олімпійських і III Паралімпійських іграх 
та/або за перемогу в них, не оподатковуються прибутковим податком із грома-
дян.

Коли об’єднали зусилля
Ці важливі рішення відіграли важливу роль у підготовці й участі спортсме-

нів України в Олімпійських іграх у Атланті.
Оргкомітет, очолюванний Міністром Кабінету Міністрів Валерієм Пусто-

войтенком, затвердив заходи, які стали концентрованим виразом завдань і дору-
чень конкретним виконавцям на державному та місцевому рівнях і допомогли 
об’єднати зусилля міністерств і відомств, великих підприємств, комерційних 
банків, бізнесменів, спонсорів. Заходи Організаційного комітету передбачали 
вирішення найважливіших питань.
У державному бюджеті на 1996 рік окремим рядком планувалися витрати на 

підготовку й участь збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських 
іграх. Це дозволило спрямувати кошти на оснащення головних спортивних баз, 
організацію повноцінного тренувального та змагального циклу кандидатів до 
олімпійської команди, забезпечити їх необхідним інвентарем та обладнанням, 
медико-біологічними засобами.

Отже, була закладена фінансова та матеріальна основа підготовки олімпій-
ців.

З авіакомпанією “Авіалінії України” тоді підписали угоду про перевезення 
делегації до Атланти і повернення до Києва й окремим вантажним рейсом – пе-
ревезення спортивного обладнання, веслувальних і вітрильних суден.

Значну роботу проведено також з оснащення спортивних баз, для яких заку-
плене нове обладнання й інвентар, електронна апаратура та діагностична тех-
ніка. Все це відіграло свою позитивну роль у поліпшенні умов тренувального 
процесу, шліфуванні майстерності.

Відповідно до жорстких вимог МОК спільно з Міністерством України 
у справах молоді та спорту НОК затвердив детальний план організаційно-
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управлінських і науково-методичних заходів на вирішальному етапі підготовки 
до Ігор.

Це повною мірою відповідало вимогам Олімпійської хартії, регламентам 
міжнародних спортивних федерацій. У процесі їх реалізації всі працівники 
НОК України, міністерства та спортивних федерацій пройшли добрий вишкіл, 
засвоїли весь спектр олімпійських законів, регламентів, поточних рішень.

Завадила неуважність
Надзвичайно складним для спортивних організацій України виявився відбір-

ний цикл. Регламенти кваліфікаційних змагань, а це чемпіонати світу, Європи, 
міжнародні турніри, які надають перепустки атлетам до олімпійських стартів, 

– досить складні, інколи не досить об’єктивні, важкі у фінансовому плані.
Деякі керівники ряду федерацій не належним чином поставилися до цього 

відповідального завдання, не зважили на вимоги Олімпійської хартії, регламен-
тів міжнародних федерацій.

Унаслідок цього Україна не дорахувалася на Олімпіаді в складі команд кіль-
кох найсильніших спортсменів у велосипедному спорті, дзюдо, сучасному 
п’ятиборстві. Лише в останній момент вибороли путівки на Олімпійські ігри 
волейболістки та ватерполісти, окремі спортсмени у боксі і боротьбі.

13 червня 1996 року Виконком НОК України затвердив поіменний список 
делегації України на XXVI Олімпійські ігри в Атланті. До неї увійшло 233 
спортсмени з 24 видів спорту. Всього виїхало 365 осіб із тренерами, лікарями, 
керівниками спортивних організацій, представниками засобів масової інформа-
ції, народними депутатами, членами Уряду України.

Проводи делегації відбулися на Майдані Незалежності в присутності десят-
ків тисяч киян і гостей столиці України. Проводи спонсорувала відома фірма 

“Кока-Кола”. Делегація відбувала двома чартерними рейсами “Авіаліній Украї-
ни”.

Наша рідня
При Посольстві України у США було утворено робочу групу для надання 

допомоги НОК України. Надзвичайний і Повноважний Посол України у США 
Юрій Щербак у серпні відвідав Атланту, де мав важливі та плідні зустрічі з пред-
ставниками української діаспори, ділових кіл. Було погоджено плани спільних 
дій. Значення таких контактів важко переоцінити.

Надіслано пропозиції до української діаспори, зокрема комітету сприяння 
НОК України в Атланті, який очолювала пані Лариса Барабаш-Темпл, знайшли 
палку підтримку в нашої закордонної рідні.

Пані Лариса була призначена офіційним олімпійським аташе НОК України 
при Оргкомітеті XXVI Олімпійських ігор. Комітет отримав дієву підтримку з 
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боку Української Спортової Централі Америки та Канади (Голова Управи Ми-
рон Стебельський), Спортової комісії Світового Конгресу Українців (голова 
Всеволод Соколик), Комітету канадських приятелів НОК України (голова Стах 
Габа), комітетів сприяння НОК України в місцях найбільшого поселення укра-
їнців у європейських країнах і Австралії.

За їхньою допомогою на Американському континенті вдалось провести 
навчально-тренувальні збори національних команд із 12 видів спорту. Витрати 
на перебування команд у США повністю взяла на себе діаспора. Серед молоді 
українського походження проводився конкурс на право працювати зі спортив-
ною делегацією України.

Напуття Кардинала Любачівського
Перед від’їздом українських спортсменів до Атланти до НОК України на-

дійшов лист від Глави Української Греко-Католицької Церкви. У його Посланні, 
зокрема, говорилося:

До Хвальної Управи
Олімпійського Комітету України
І до всіх спортсменів – учасників Олімпіяди
в Атланті (США).

Хвально Управо, Дорогі спортсмени!
Радіє весь український народ, що перший раз в своїй історії його спортсмени 

представлятимуть Українську Державу в Атланта – США з нагоди Олімпіяди.

Посол України в США Ю. Щербак (другий зліва) 
на прийомі в Українському домі в Атланті
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В імені Української Греко-Католицької Церкви сердечно вітаю Олімпійський 
Комітет і всіх учасників – спортсменів України.

Сам факт, що Україна бере участь в Олімпіяді, є великим успіхом, бо вона 
цим засвідчує не лише свою незалежність, але й рівноправність та повноцін-
ність серед держав та народів землі.

Гаслом олімпійських змагань є “citius, altius, fortius – скоріше, вище і сильні-
ше”, і цього змагу до висот та великих успіхів бажаю я всім Вам.

Олімпійський рівень змагань вимагає не лише фізичної кондиції, але також і 
духовного здоров’я. Тому вірю, що при всіх зусиллях здобути перші місця, ме-
далі та олімпійські рекорди, спортсмени України піднесуть свій дух та думку до 
Творця Вселенної – Триєдиного Бога, щоб дарував нашому народові пізнання 
моральних вартостей та духовне піднесення.

Отож бажаю Вам усіх успіхів і нехай Бог благословить Ваші труди і зусилля 
на славу українського народу.

+ Мирослав Іван Кардинал Любачівський
Глава Української Греко-Католицької Церкви

Українців приймав Керолтон
Наша діаспора надала надзвичайно велику допомогу команді України на 

терені США. Головні завдання, які поставив Комітет Лариси Барабаш-Темпл, 

Родина Лариси Барабаш-Темпл
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полягали в тому, щоби забезпечити нашу спортивну олімпійську делегацію тре-
нувальним комплексом в околицях Атланти для акліматизації і якісної підготов-
ки.
А крім того, слід було створити матеріально-фінансову базу, забезпечити 

квиткову програму, організувати роботу “Українського дому”, надати допомо-
гу Посольству України в США у створенні дипломатичного представництва в 
Атланті.

Основним тренувальним центром було обрано місто Керолтон, яке знахо-
диться на відстані 50 миль від Атланти. Тут діяв місцевий ініціативний комітет, 
який саме і дбав про створення належних умов для спортсменів України, що 
проводили передолімпійську підготовку на спортивних базах місцевого універ-
ситету.

Ініціативний комітет забезпечив необхідне тренувальне обладнання олімпій-
ських стандартів, надав спортсменам транспорт, житло, медичну допомогу. В 
цьому місті зосередили тренування баскетболістки, боксери, борці вільного та 
греко-римського стилів, важкоатлети, волейболістки, художниці, дзюдоїсти, ве-
лосипедисти, стрільці усіх видів зброї, в тому числі з лука.

Керолтон став не тільки центром передолімпійських тренувань, але й міс-
цем альтернативного забезпечення для тренувань спортсменів під час самих 
Олімпійських ігор. Тут також проживали тренери, що не були включені до кво-
ти МОК. Інші центри підготовки наших олімпійців були розміщені в Чатануга 
(Теннесі) – спортивна гімнастика; Огаста (Джорджія) – веслування академічне, 
байдарка і каное; Савана (Джорджія) – вітрильний спорт; Мейкон (Джорджія) 

– плавання; Молтрі (Джорджія) – стрибки у воду.
У високогірному тренувальному комплексі у м. Флагстаф (Арізона) трену-

валися команди, що вимагали високогірних умов підготовки (веслування, вело-
спорт).

Передолімпійські тренування українських команд на терені США було орга-
нізовано найкращим чином, вони стали широкомасштабними. Можна сказати, 
що такого комфорту не знала жодна інша країна-учасниця, крім, звичайно, гос-
подарів Ігор.

Персонал для забезпечення всіх потреб на тренувальних базах вміло орга-
нізувала Лідія Микитин із Нью-Йорка. Група складалася з 50 членів Спілки 
Української Молоді та Пласту, представників української діаспори. Вони вико-
нували функції перекладачів, водіїв тощо.

Олімпійську квиткову програму спонсорувала фірма International Sports 
Corporation, частина корпоративної групи The Bowman Group, власником якої є 
пан Роман Оленич (Gary Bowman).

Державний департамент США відгукнувся на звернення Посольства Украї-
ни про утворення Консульського пункту в Атланті на період Олімпійських ігор 
з метою забезпечення можливих послуг для приїжджих із України. Для його по-
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треб було найнято будинок, де розгорнув бурх-
ливу діяльність працівник посольства Микола 
Кириченко. Кошти на роботу виділив пан Ми-
кола Бойчук, власник Holiday Inn (Bridgewater, 
New Jersey).

Приміщення для “Українського дому” надало 
подружжя Ігор Процьків і Діана Ставнича. Екс-
клюзивним спонсором “Українського дому” була 
фірма The Bowman Group. Тут відбувалися при-
йняття, на яких побували представники МОК, 
Оргкомітету Ігор, українські спортсмени, деле-
гації 64 держав.

Прапор України в руках Сергія Бубки
Незабутнім і хвилюючим для усіх нас стало 

урочисте відкриття ХХУІ Олімпійських ігор. 
Вперше в історії літніх Олімпійських ігор наці-
ональна спортивна команда України йшла під державним синьо-жовтим пра-
пором, який доручено пронести Сергієві Бубці. За його спиною крокувало 234 
спортсмени, які вибороли право участі в Олімпіаді на попередніх стартах.

Прапороносець – С. Бубка

Вихід української команди
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За латинською абеткою українська делегація йшла наприкінці параду. Але 
отримала чи не найбільшу кількість аплодисментів. Так вітають лише націю, 
яка здатна на величні подвиги. Тепло вітали також делегації колишніх радян-
ських республік Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Росії.

Ігри в Атланті стали наймасштабнішими. В них взяли участь понад 10 тисяч 
учасників із 197 країн. Якщо на попередніх Іграх у Барселоні казали, що міс-
то не гумове і не здатне усіх прийняти, то Атланта вихвалялася тим, що може 
прийняти й не таку кількість учасників. Спортсмени виборювали 271 комплект 
медалей у 31 виді спорту.

Вперше самостійними командами були представлені всі нові незалежні кра-
їни, що утворилися на теренах колишніх СРСР і Югославії.

Л. Подкопаєва К. Серебрянська Т. Таймазов

В. Кличко І. Кравець



104

Олімпійців привітав Президент США Білл Клінтон, олімпійський вогонь у 
чаші запалив славнозвісний боксер Кассіус Клей, відомий як Мохаммед Алі. До 
неодноразового завоювання звання чемпіона світу, 1960 року він став олімпій-
ським чемпіоном Рима.

А потім відбулося грандіозне видовище, яке коштувало організаторам 15 млн. 
доларів. Його поставив у суто американському стилі видатний голлівудський 
режисер Дон Мічер. У ньому було задіяно вісім тисяч осіб. Під час феєрверку 
зроблено близько п’яти тисяч пострілів.

Про змагання в Атланті написано чимало, але, певна річ, посланці України 
заслуговують на те, аби назвати імена тих, хто змусив мільйони прихильників 
Олімпізму шукати на глобусі нову країну, чиї вихованці прославили свою моло-
ду державу на американській землі.

Згадаймо перше “золото” борця греко-римського стилю В’ячеслава Олійни-
ка. Тріумфальне сходження на гімнастичний Олімп у присутності Президен-
та США Білла Клінтона здійснила представниця Донецька Лілія Подкопаєва, 
яка стала олімпійською чемпіонкою в змаганнях із багатоборства та у вільних 
вправах. Філігранну техніку на брусах продемонстрував ще один український 
гімнаст Рустам Шаріпов.

Катерина Серебрянська перемогла у художній гімнастиці. Переможний 
“трискок” на легкоатлетичному секторі здійснила Інеса Кравець. Рекордні під-
ходи до штанги дали змогу перемогти Тимуру Таймазову, якого справедливо 
назвали спадкоємцем Леоніда Жаботинського. Блискуче “осідлали” вітри ях-
тсмени Євген Браславець та Ігор Матвієнко у класі яхт “470”. Фінальну “крап-
ку” своїм блискучим ударом поставив боксер Володимир Кличко.

Срібні нагороди здобули Лілія Подкопаєва та веслувальниці Світлана Мазій, 
Діна Мифтахутдінова, Олена Ронжина й Інна Фролова.

Бронзову сходинку п’єдесталу пошани підкорили легкоатлети Олександр Ба-
гач, Олександр Крикун та Інга Бабакова, Олена Вітриченко з художньої гімнас-

Є. Браславець та І. Матвієнко В. Олейник
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тики, штангіст Денис Готфрід, борці вільного стилю Заза Зазіров та Ельбрус Те-
деєв і греко-римського стилю Андрій Калашников, лучниця Олена Садовнича 
та боксер Олег Кирюхін, яхтсменки Руслана Таран і Олена Пахольчик, команда 
гімнастів – Юрій Єрмаков, Ігор Коробчинський, Олег Косяк, Григорій Місютін, 
Олександр Світличний, Володимир Шаменко, Рустам Шаріпов.

Були і втрати. Найбільша – це травмованість видатних українських атлетів 
Сергія Бубки (легка атлетика), Ігоря Разорьонова (важка атлетика) та Вікторії 
Карпенко (гімнастика).

Не всі федерації використали наявні можливості в повній мірі. Мали місце 
прорахунки в комплектуванні команд і їх науково-медичному забезпеченні. В 
цілому виступ української команди було визнано успішним.

Прийняття у Президента України
При поверненні додому, в аеропорту Бориспіль, тисячі прихильників спор-

ту влаштували спортсменам урочисту зустріч. А вже 8 серпня в Маріїнському 
Палаці з ними зустрівся Президент України. Валерій Борзов доповів про те, 
що  посланці України на XXVI літніх Олімпійських іграх в Атланті досягли на-
мічених рубежів, посівши 9-те місце серед 197 країн, які брали участь в Іграх.

Завойовано 23 нагороди: 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових медалей. 31 укра-
їнському атлету вручено олімпійські медалі, ще 40 атлетів посіли залікові місця 
з четвертого по шосте.

Чемпіонка Олімпійських ігор Катерина Серебрянська від імені олімпійців 
подарувала Президенту України олімпійський спортивний костюм.

Президент, звертаючись до атлетів із привітанням, зазначив: “Без пере-
більшення можна сказати, що вся Україна із хвилюванням і напруженням спо-
стерігала за перебігом подій на Олімпіаді, вболівала за кожного представника 
української олімпійської дружини. Раділа перемогам і співчувала невдачам. До-
лаючи відстань у кілька тисяч кілометрів, у ці дні наші серця билися в єдиному 
прискореному ритмі.

Дебют незалежної України на Олімпійських іграх видався вдалим. З першої 
спроби наша країна увійшла до числа фаворитів – виборола дев’яте загально-
командне місце серед майже двохсот країн світу. Ми не уявляємо майбутнього 
України без добре розвиненої системи фізичного виховання й спорту, без гармо-
нійної і загартованої людини.”

Великій групі спортсменів, тренерів, працівникам фізичної культури та спор-
ту Президент України вручив державні нагороди, а також грошові премії.

На адресу наших олімпійців надходили численні поздоровлення з України 
та з-за кордону. Зокрема, Народний Рух України надіслав до Національного 
олімпійського комітету привітання такого змісту:

“Народний Рух України сердечно вітає українських олімпійців з прекрасним 
дебютом в Атланті. Висока майстерність, незламна воля до перемоги, ґрунтовна 
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підготовка наших спортсменів забезпечили незалежній Україні почесне місце 
в десятці найсильніших олімпійських держав світу. Над спортивними аренами 
Атланти двадцять три рази здіймався Державний Прапор, дев’ять разів лунав 
Державний Гімн України, сповнюючи серця співвітчизників, усіх українців не-
вимовною радістю й гордістю за молоду Українську державу, котру піднесли 
до вершин світового спорту її славетні дочки й сини. Висловлюємо щире за-
хоплення й глибоку вдячність чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, усім 
членам олімпійської збірної команди, їхнім тренерам та наставникам за вели-
кий внесок у спортивні досягнення України. Зичимо міцного здоров’я, нових 
перемог і здобутків, успіхів у благородній праці для зміцнення нашої держави, 
підвищення її міжнародного авторитету.

Голова Народного Руху України В’ячеслав Чорновіл”

Отже, в історії українського Олімпізму самостійно перегорнута перша сто-
рінка. На черзі – нові не менш яскраві, які писатимуться вже “іншими структу-
рами”, бо президентським Указом від 26 липня було ліквідовано Міністерство 
України у справах молоді і спорту. Замість нього створено Державний комітет 
з фізичної культури і спорту, який відтоді узяв на свої плечі повну відповідаль-
ність за розвиток фізичної культури та спорту в Україні. Поруч впрягався у цю 
роботу Національний олімпійський комітет.

Сесія розглядає підсумки Атланти
28 листопада 1996 року відбулося спільне засідання VII Генеральної асамб-

леї НОК України та Колегії Держкомспорту України, на якому розглянуто під-
сумки виступів олімпійської команди України на XXVI Олімпійських іграх в 
Атланті.

Вів засідання новий голова Держкомспорту України, генерал МВС Украї-
ни Іван Федоренко, який до цього працював першим заступником голови Цен-
тральної ради ФСТ “Динамо”. З доповіддю виступив шеф місії НОК України в 
Атланті, заступник голови Держкомспорту України Микола Костенко.

Визнавши виступ успішним, учасники спільного засідання зобов’язали Ви-
конком НОК України разом із Держкомспортом України розробити і затвердити 
відповідно до вимог Олімпійської хартії, рішень Президента й Уряду України 
програму діяльності на період підготовки до наступних Олімпійських ігор у 
Сіднеї.

Генеральна асамблея заслухала доповідь президента НОК України Валерія 
Борзова про виконання рішень урядового Оргкомітету у зв’язку з участю олім-
пійської команди України у XXVI Олімпійських іграх 1996 року у м. Атланта.

Голова ревізійної комісії Георгій Ложенко склав звіт про роботу комісії. Ін-
формацію про виконання кошторису НОК України за 1996 рік зробив генераль-
ний секретар Борис Башенко. Розглянуто також організаційні питання.
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Після успішного дебюту національної команди України на Олімпійських 
іграх у Ліллехаммері й Атланті, світова спортивна громадськість заговорила 
про так званий “український парадокс” в олімпійському спорті. Досягнення 
українських спортсменів не вписувались у важкий економічний стан молодої 
держави. Додайте ще й відсутність достатнього досвіду самостійної підготовки 
команд до виступів на міжнародній арені.

На загальну думку, не сприяла ефективному використанню та розподілу 
коштів недосконала законодавча база. Значна група провідних спеціалістів і 
спортсменів виїхала за кордон. І лише окремі з них, переборюючи негаразди, з 
успіхом використовували свої фізичні можливості для допомоги українському 
спорту.

Але були окремі випадки, які тішили наші душі. Спортивна громадськість 
щиро вітала повернення в Україну провідних спеціалістів, зокрема, видатного 
футбольного тренера Валерія Лобановського.

105-а сесія МОК
Вона відбулася в Атланті під час Ігор ХХУІ Олімпіади. Її проведення викли-

кане виборами нових членів МОК, були заслухані доповіді про стан підготовки 
до наступних Ігор, внесено зміни до Олімпійської хартії.

Одне з найважливіших питань – кадрові зміни. У Виконкомі МОК було замі-
нено три посади. На посаду віце-президента балотувалося три особи. Переміг 
канадець Ричард Паунд, дуже впливова особа, яка претендує навіть на посаду 
Президента МОК. Проте його перемога не була абсолютною. Лише два голоси 
переваги над суперниками.

Нічого не сказав про балотування на наступний термін і Хуан Антоніо Сама-
ранч. Тепер усі чекатимуть до сесії, яка відбудеться 1997 року у Лозанні.

Новими членами виконкому МОК стали Томас Бах (Німеччина) та Чіхара 
Ісая (Японія). Членами МОК обрали також п’ятьох президентів Міжнародних 
спортивних федерацій.

На сесії розглянуто інформацію про підготовку до Ігор у Нагано, Сіднеї та 
Солт-Лейк-Сіті.

Було проінформовано також про відродження олімпійського руху та спор-
тивного життя в республіках колишньої Югославії.

Голова Медичної комісії МОК принц Олександр де Мерод повідомив про 
проведення експерименту. В провідних атлетів у кількох видах спорту брати-
муть аналізи крові та сечі. На їх підставі зроблять висновки про фізіологічні 
можливості елітних спортсменів.

За пропозицією президента НОК України Валерія Борзова було прийнято 
рішення про нагородження знаменитого українського спортсмена Володимира 
Голубничого Олімпійським Орденом.

Сергія Бубку було прийнято до членів Комісії атлетів МОК.
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, мені здається, ваш заголовок “Український 
парадокс” вдалим. Дійсно, як могла молода незалежна країна зі зруйнова-
ною економікою, недосконалою законодавчою базою, старомодним спор-
тивним обладнанням посісти дев’яте місце на Олімпійських іграх, випере-
дивши багатьох спортивних грандів?

– У цьому немає нічого дивного. По-перше, ми знаємо про той великий спор-
тивний потенціал, яким володіла Україна ще до розвалу СРСР. Ви самі не один 
раз писали, що якби наші спортсмени ще у попередні роки виступали самостій-
ною командою, то за сумою набраних очків і медалей вони б виводили нашу 
державу на третє-п’яте місце у світі.

Задовго до Олімпіади у засобах масової інформації журналісти робили про-
гнози щодо шансів на медалі кожної з держав. Впливова газета “Атланта джор-
нел” писала: “Якщо хочете поставити на “темну конячку”, яка буде в першій 
трійці, ставте на Україну”.

Газетярі, які зналися на тонкощах спортивної боротьби, не помилялися. Від-
верто кажучи, ми могли виступити набагато краще. Спортсмени в окремих ви-
дах припускалися прикрих помилок. Команда зазнала відчутних втрат від того, 
що деякі наші спортсмени та тренери прийняли громадянство інших держав. 
Атланта стала певною мірою кроком назад.

Врахуйте й те, що у нас не було у достатньої кількості сучасних спортивних 
споруд і обладнання. Колись усі провідні спортсмени тренувалися на загально-
союзних базах, які після роз’єднання держав стали власністю Росії.

Ми також говорили про те, що окремі федерації дуже довго розгорталися на 
марші і втратили можливість пройти через кваліфікаційне сито Олімпіади.

Могутньою підтримкою стала Постанова Верховної Ради України від 13 квіт-
ня 1996 року про залучення додаткових коштів для кращої підготовки спортс-
менів.

Не абищо означав патронат Президента України над підготовкою спортсме-
нів до Ігор. Щомісяця йому доповідали про особливості підготовки, стан спор-
тивної бази тощо.

– І все ж, із обладнанням вийшла заковика. Надто пізно надходило воно 
на спортивні бази, що змушувало спортсменів їздити за кордон, щоби не 
зривати планів підготовки. А це влітало у чималу копійчину.
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– Згоден із цим. Хоча Верховна Рада України встановила для проходження 
спортивного обладнання через митний кордон певні пільги. Та люди, які цією 
ділянкою роботи займалися, не мали досвіду. Добре, що нам підставили плече 
наші родичі з діаспори.

– Вони заслуговують на особливу шану. Треба було б назвати усіх поімен-
но. Я нещодавно наткнувся на журнал “Старт”, який таки назвав найак-
тивніших волонтерів. Давайте це зробимо і ми, бо нас можуть неправильно 
зрозуміти. Але все ж буде побоювання, що когось забудемо.

– Дійсно, наша рідня працювала натхненно. Йшла велика боротьба за місце 
серед волонтерів. Цього разу діаспора принесла до скарбнички НОК близько 
одного мільйона доларів.

Упевнений, без допомоги діаспори наш здобуток не був би таким значним.
Я маю кілька списаних зошитів, де не тільки прізвища, а й адреси цих людей, 

місце праці, навчання. У НОК України встановилися з усіма ними чудові сто-
сунки. У “Спортивній газеті”, пам’ятаю, ми називали майже усіх. Спробуємо це 
зробити і зараз. Нехай не ображаються ті, хто до цього переліку не потрапить.

Я називав уже Ларису Барабаш-Темпл, тепер згадаємо Олену Бабій, Лілю 
Білик, Олену та Ліду Бойко, Михайла Бойцуна, Миколу Бойчука, Ліду Бучик, 
Томмі Венса, Євстахія Ґабу, Наталію Грігу, Романа Глушка, Ліду Дидик, Уляну 
Дячук, Арету Захарій, Тараса Зайця, Володимира Кізиму, Надю Кігішак, Олек-
сандра Коваля, Олю Козак, Орисю Коркос, Христю Кош, Маркіяна Кузича, Ро-
мана Куціля, Миколу Левчика, Аскольда Лозинського, Івана Макара, Мотрю 
Макаревич, Таню Мандзій, Юрія Мареніна, Ліду Микитин, Павла Надзікевича, 
Олександра Напору, Гаррі Несмашного, Дмитра Несторенка, Анн О’Ніл, Бог-
дана Олексіва, Романа Пандуса, Ярослава Петрика, Майка Розічевського, Івана 
Росула, доктора Івана Серанта, Бориса Сидорука, Богдана Сміцнюка, Мирона 
Стебельського, Володимира Стецька, Омеляна Твардовського, Надю Терешкову, 
Ореста Ткачука, Жоржа Фрая, Тамару Хараламбій, Ігоря Чижовича, Террі Шел-
лі, Теофіла Шеснюка, Андрія Юзеніва, Ронні Янга, Мирона Ярошевича, родини 
Лариси та Білла Темпл, Головків, Ярусю та Юрія Гайдуків, Ярослава, Ларису 
і Таню Дмитерко, Марту і Романа Кокольських, Марію та Ярослава Марчуків, 
Марту та Здіслава Фолтин, Петра і Тамару Тютюнників, доктора Ігоря Процкі-
ва та Діану Ставничу, Орисю і Білла Фішер, Ірину та Юрія Шустів і багатьох 
інших добровільних помічників спортсменів України.

Керівник нашої делегації, президент НОК України Валерій Борзов високо 
оцінив усіх представників української діаспори, які не лише допомагали у ви-
рішенні організаційних питань, а й палко уболівали за наших спортсменів.

– Чуйність і доброзичливість – неоціненний скарб, – сказав він. – Насамперед 
відзначу вдале обрання місць для тренувань, діаспора взяла на себе організацію 
наземного транспорту, виділила будинок, який ми назвали Українським домом, 
понесла чималі втрати на інші цілі.
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На прохання української діаспори в Чаттанаузі відбулося велике свято на 
честь нашої збірної з гімнастики. Хлопці та дівчата показали свої вправи. Зливу 
оплесків викликав виступ олімпійського чемпіона Барселони Рустама Шарипо-
ва, коли він під час стійки на руках, аплодував ногами.

– Чи можете щось розповісти про пані Ларису Барабаш-Темпл, яка була 
високо відзначена Президентом України?

– Виправимо і цей недолік. Гадаю, буде цікаво дізнатися більше про Олену 
Бойко, Оксану Фолтин, інших активних діячів діаспори.

Лариса Барабаш-Темпл, як можна здогадатися з подвійного прізвища, ви-
йшла заміж уже в Америці. Її чоловік Білл Темпл – близький родич Президента 
США Джеферсона, дуже впливова в Америці людина. Подружжя активно за-
ймається доброчинною діяльністю.

Лариса високо ерудована й освічена жінка, щира патріотка України.
Оксана Фолтин родом із Турківського району Львівської області. Її село Бе-

ньова було спалене під час Другої світової війни, але досі не відомо ким. На 
тих теренах за німецької адміністрації вільно діяли підрозділи польської Армії 
Крайової, УПА, радянських партизанів, які не довіряли одне одному, між со-
бою ворогували.

В Атланті вона зустрічала і проводжала наші делегації аж до трапа літака. 
Задля успішного виконання взятого на себе зобов’язання оселилася в олімпій-
ському селищі. За її плечима три тижні виснажливої праці в цілодобовому ре-
жимі.

Делікатна і врівноважена пані Оксана приходила на допомогу в найнапру-
женіші моменти. Вона володіє польською, російською, звичайно англійською й 
українською мовами.

Починаючи з 1992 року її постійно запрошують до організації та проведен-
ня змагань, які проходять на теренах Америки, щоби допомагала українським 
спортсменам. І завжди виконує свої обов’язки лише на добровільних засадах. 
У пані Оксани четверо дітей, які мають власний бізнес. Чоловік – інженер-
механік, на пенсії.

Олена Бойко працювала в Українській Спортовій Централі Америки і Ка-
нади. Це відома спортсменка, активна організаторка. Вона трудилася в Україн-
ському домі, що знаходився в затишному куточку гамірної на ту пору Атланти.

Серед наших спортсменів і тренерів були такі, які висловлювали захоплен-
ням від рівня життя американців. Таких пані Олена чемно стримувала. Вони 
все здобували власною важкою працею, великим терпінням, страшенним на-
пруженням усіх фізичних і моральних сил.

Захоплюючись вітрильним спортом, пані Олена сама за власні кошти збуду-
вала яхту, на якій здійснила кругосвітню подорож.

– Увесь світ пройшла морями й океанами, але до Києва так і не потрапи-
ла. Чому так сталося? Кажуть, що на перешкоді стали наші мости?
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– Саме вони. Жінка так мріяла побувати у столиці України. Ми ретельно готу-
валися до її зустрічі. Але, як неодноразово писалося в засобах масової інформа-
ції, наші мости, дійсно, не готові пропускати великотоннажні пароплави, через 
що ми багато втрачаємо. Колись казали, що Київ – то місто морів та океанів. 
Виявилось, що то неправда.

Додам, що Олена Бойко не байдужа до всього того, що діється в Україні. 
Мріє про одне, якби поставити свою яхту на якір в Одесі. Назавжди.

Серед активних членів нашої діаспори, яка допомагала спортсменам в Атланті, 
був Володимир Ткачук. За дні олімпійських стартів в Атланті він значно схуд, але 
щаслива посмішка не сходила з його обличчя. Як неодноразово казав, був гордий 
з успіхів своїх земляків. Він уперше долучився до волонтерської діяльності зі 
спортсменами України і так захопився цією роботою, що вже не міг зупинитися.

Виявилося, що він приїхав з далекої Австралії, щоби набути досвіду і зроби-
ти наше перебування на п’ятому континенті комфортнішим.

Був дуже радий можливості побачитись із земляками ще через чотири роки 
на своїй новій батьківщині, в Австралії. Розмовляли з ним ще за місяць до стар-
тів. І дуже були здивовані, коли його не зустріли. Кого тільки не розпитували, де 
подівся Володимир, ніхто точно відповісти не міг.

– Ви були близько боротьби, яка точилася на олімпійських аренах. Що 
трапилося з нашим прапороносцем Сергієм Бубкою? Це була друга поспіль 
Олімпіада, де він не виступав, хоча золота медаль йому планувалася.

– Спортивні подвиги Сергія Бубки відомі усьому світові. В Атланті йшов три-
надцятий рік його успішній кар’єрі. Не було такого року, щоби він не радував 
нас і світову спортивну громадськість своїми рекордами. Але в природі нічого 
вічного немає.

Тим більше, таке створіння як людина. Сергій просто надломився. Хіба 
може людина стільки часу перебувати у стані напруження? Кожен рекордний 
стрибок, а саме їх вимагали уболівальники, вимагав особливих сил. Але краще 
за все про стан спортсмена розповість він сам. Посилаю усіх до книги С. Бубки 

“Метры по высоте”, яка написана дохідливо.
– Щодо оцінки Олімпіади. Хуан Антоніо Самаранч, мабуть, помилково 

одного разу назвав Олімпіаду в Атланті найгіршою, іншого разу найкра-
щою. Але преса охрестила її “Олімпіадою століття”, бо це був насправді 
наймасовіший спортивний форум.

– Я з цією оцінкою цілком згоден. Тоді про цю Олімпіаду писали різне. Вона 
поставили більше питань, а ніж було відповідей. Американці загалом нечемно 
поводились з представниками малих країн, були факти неповаги до прапорів 
інших держав.

Точилася дискусія щодо подальшого допуску професіоналів. Деякі вважа-
ють, що спортсмени, які отримують гроші за свою працю, такі самі трудящі, як 
і ті, хто працює на підприємствах.
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Багато дискусій викликало необ’єктивне суддівство. Втручання деяких ре-
фері у боротьбу, де американці і без того виглядали сильнішими, викликало 
загальне обурення.

Траплялися ганебні випадки і в побутовому забезпеченні учасників змагань. 
Дехто тижнями не виходив зі своєї кімнати.

Щодо спортивних результатів, то й вони не були такі високі, мало рекордів. 
Для багатьох спортсменів медалі дісталися, як кажуть, малою кров’ю.

– Тепер декілька слів, як кажуть, з іншої опери – мова про перейменуван-
ня міністерства. Це що – данина моді чи нагальна потреба?

– Дійсно, одразу після Олімпійських ігор Міністерство України у справах 
молоді і спорту було реорганізоване у Державний Комітет у справах фізичної 
культури і спорту України.

З одного боку, втрачався статус міністерства і спортсмени позбавлялися дея-
ких пільг. Міністр був членом уряду, а голова Комітету – ні. З іншого – фізична 
культура і спорт отримували самостійність, що свідчило про їхній високий ав-
торитет у світі.

Та сверблячка до перейменувань на цьому не закінчилася. Вона триває й 
досі, що, насмілюсь заявити, негативно позначається на роботі.
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Розділ дев’ятий

З ДУМКАМИ 
ПРО 
НАГАНО

Пізнавши смак перемог, ми вже не змогли від-
мовитися від участі в наступних зимових Олім-
пійських іграх, які мало прийняти японське місто 
Нагано.

У 1997 році НОК України продовжував дбати про подальшу консолідацію, 
об’єднання зусиль державних і громадських організацій, спонсорів, діаспори 
для збереження і примноження здобутків українського спорту.

Це дало змогу зберегти й розвинути позитивні моменти в системі керівни-
цтва спортом найвищих досягнень, поєднати методи централізованого та де-
централізованого управління, забезпечити демократичні методи роботи, опера-
тивно реагувати на тенденції і зміни у ринковій економіці, закріпити і зайняти 
чільне місце українському спорту у світовому співтоваристві і цим сприяти під-
несенню міжнародного престижу України.

Обмежене у зв’язку зі складною економічною ситуацією державне фінансу-
вання спорту надзвичайно ускладнювало розв’язання згаданих завдань.

НОК і Держкомспорт ініціювали прийняття Указу Президента України “Про 
підготовку та участь спортсменів України у XVIII зимових, XXVII літніх і IV 
Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Спеціальній Олімпіаді, чемпі-
онатах світу та Європи”. Було затверджено персональний склад Організаційно-
го комітету, Положення про нього.
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Визначались інші важливі завдання, що дозволяли на урядовому рівні опе-
ративно вирішувати численні і неоднозначні питання підготовки спортсменів 
України до Олімпійських ігор.

Вони мали дуже важливе значення в умовах, коли бюджетне фінансуван-
ня недостатнє, доходи від реалізації спортивних лотерей ішли до державного 
бюджету, а сприятливих умов для спонсорства не створено. Світова практика 
засвідчувала, що для спонсорської, благодійної діяльності сприятливі умови 
виникають тоді, коли в законодавстві країни створюються певні пільги у тих чи 
інших видах податків або платежів. До сьогодні ці питання в Україні не відре-
гульовані і не давали можливості максимально використати потенціальні мож-
ливості спорту України.

І все ж, перед зимовими Олімпійськими іграми в Нагано вдалося в осно-
вному вирішити цілий комплекс проблем. Перш за все, здійснено проплату за 
проживання та участь в Олімпійських іграх за рахунок держави. Олімпійська 
команда вдягнена в одяг фірми “Адідас”, а парадна – виготовлена київським 

“Центром розвитку моди” та фірмою “ВІДЖІО”.
Транспортування делегації за пільговими цінами взяли на себе Міжнародні 

Авіалінії України (до Франкфурта на Майні) та фірма “Люфтганза” (до Японії), 
офіційні перевізники збірної команди України.

Підготовлено і видано довідник про команду України. Вирішено питання 
телевізійної трансляції з Олімпіади на Україну. Виготовлено сувенірну продук-
цію, монети і марки, присвячені Олімпійським іграм у Нагано. До речі, наші 
марки були високо оцінені фахівцями-філателістами.

НОК України та федерації із зимових видів спорту налагодили спонсорські 
взаємостосунки з 18 вітчизняними і закордонними фірмами, які безкоштовно, 
але в обмеженій кількості, надали командам спортивний інвентар, обладнан-
ня.

Кілька слів слід сказати і про Посольство України в Японії (Михайло Даш-
кевич), якому теж довелося добре у ці дні “покрутитися”. Наші дипломати опе-
ративно вирішували питання, що виникали у процесі підготовки та участі в 
Олімпійських іграх. За згодою Міністерства закордонних справ НОК України 
призначив відповідального працівника Посольства Ігоря Суворина олімпій-
ським аташе при Оргкомітеті Олімпійських ігор у Нагано.

Нас підтримують
Важливими для НОК України були подальші плідні стосунки з Олімпійською 

солідарністю МОК. У 1997 році вдалося залучити 90 тисяч доларів США, із них 
43 тисячі призначалися на виплату стипендій атлетам України (Денис Силан-
тьєв, Олена Овчарова, Дмитро Малій).

Один із найбільших концернів Німеччини – партнер МОК “Даймлер-Бенц” 
передав у дарунок НОК України мікроавтобус.
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4 жовтня 1997 року НОК України уклав угоду про співробітництво з фірмою 
“Кока-Кола”. Передбачалося, що вона надасть безповоротну фінансову допомо-
гу НОК України у розмірі одного мільйона американських доларів. Регіональ-
ний директор компанії в Україні Валентин Сталовір сказав:

– Ми дуже пишаємось тим, що цей дарунок підтримає зростання олімпійсько-
го духу та сили в Україні, дасть можливість українським прихильникам спорту 
приєднатись до світового олімпійського руху.

Підписано було також угоду про продовження співробітництва з фірмою 
“Адідас”. 11 спортивних федерацій на період до наступних Олімпійських ігор у 
Сіднеї одержуватимуть повний комплект спортивної форми.

Для поліпшення юридичного обслуговування НОК України уклав угоду з 
фірмою “Юріс” (президент Микола Онищук).

Нова ініціатива діаспори
Подальшого розвитку набули зв’язки з українською діаспорою. 20 лютого 

1997 року в резиденції Президента України відбулося вручення Ордена “За за-
слуги III ступеня” пані Ларисі Барабаш-Темпл.

В Указі Президента України відзначено її особистий внесок у наданні допо-
моги НОК України в підготовці й участі спортсменів України в Олімпійських 
іграх (зимових у Ліллехаммері і літніх в Атланті). Цією нагородою Україна пев-
ною мірою віддячила численній українській діаспорі за надану допомогу, осо-
бливо з боку українців Америки та Канади.

За сприяння Лариси Барабаш-Темпл американські лікарі з міста Чатануги 
передали безкоштовно Центрові спортивної медицини у Києві артроскопічне 
обладнання, що дозволяє нашим хірургам проводити без розтину тканин хірур-
гічні операції на суглобах.

Досягнуто домовленості про збір коштів на потреби команди Комітетом 
канадських приятелів НОК України (голова Стах Ґаба). Була надана допомога 
спортивним федераціям із зимових видів спорту за рахунок “Олімпійської со-
лідарності” на суму 25 тисяч доларів США.

У цьому ж році створено Комітет приятелів НОК України в Австралії, який 
очолив Роман Дехніч. Пана Романа було призначено аташе при Оргкомітеті 
Олімпійських ігор у Сіднеї.

Дбаючи про подальшу співпрацю з українською діаспорою, НОК України 
виступив ініціатором проведення в рамках другого Всесвітнього форуму укра-
їнців, що проходив у Києві, круглого столу на тему “Українська діаспора і укра-
їнський спорт”.
Учасники, відзначаючи позитивну роботу, яку проводив НОК України зі зв’язків 

із діаспорою, висловилися за продовження практики об’єднання зусиль у підготов-
ці до Олімпійських ігор, проведенні спільних з діаспорою спортивних заходів, семі-
нарів, конференцій, обміну спеціалістами, інформацією, різного роду виставками.
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Спортивна громадськість України високо цінує внесок Української Спорто-
вої Централі Америки і Канади (Мирон Стебельський), Спортової комісії СКУ 
(Лариси Барабаш-Темпл), Канадських приятелів НОК України (Стах Габа), ко-
мітетів у Чикаго (Павло Надзикевич), Філадельфії (Ігор Чижович), Нью-Йорка 
(Іван Серант), Детройта (Володимир Кізима), УНС (Уляна Дячук, УПКА (Ас-
кольд Лозинський) і багатьох інших.
Учасники круглого столу висловилися за здійснення комплексу заходів щодо 

об’єднання зусиль у фізкультурно-спортивній діяльності, зокрема спортивній 
науці. Частіше треба проводити наукові конференції, семінари з обміну досві-
дом, спільні навчання, обмін спеціалістами тощо.

Спортсменам розмовляти українською
На форумі приділили значну увагу забезпеченню навчального процесу у 

фізкультурно-спортивних навчальних закладах і тренерській діяльності украї-
номовною літературою, говорили про активне впровадження у практику спор-
тивного життя Закону про українську мову.

Було соромно, і на це неодноразово звертали нашу увагу іноземці, не кажучи 
про представників діаспори, за те, що наші спортсмени не розмовляють укра-
їнською мовою.

Помітною подією року було проведення за сприяння МОК та НОК України 
на базі Національного університету фізичного виховання і спорту Міжнарод-
ного наукового конгресу “Сучасний олімпійський спорт”, у роботі якого взяли 
участь провідні вчені світу.

Про обсяг його роботи можуть свідчити такі цифри. Було заслухано 246 до-
повідей, серед яких 9 заслухано на пленарних засіданнях, 120 – на секційних, 
112 – стендових. Окрім того, були проведені кругли столи, виставки.

600 учасників зі 63 країн світу в підсумковій резолюції заявили про своє ба-
жання об’єднати зусилля заради подальшого розвитку Олімпізму.

Конгрес оцінив ситуацію, що склалася в Міжнародній раді спортивної науки 
і фізичного виховання через недостатню увагу до регіонів Східної Європи, як 
ненормальну.

Поставивши такий діагноз, учасники Конгресу приписали й “ліки” – створи-
ти міжнародне товариство вчених, які працюють у сфері олімпійського спорту.

У Львові, на базі державного інституту фізичної культури, була успішно про-
ведена Всеукраїнська наукова конференція аспірантів галузі “Молода спортив-
на наука України”.
Асоціація олімпійців України, президентом якої була обрана срібна призерка 

XXII Олімпійських ігор Ніна Уманець, порушила клопотання перед Президен-
том України про заснування стипендій для чемпіонів Олімпійських ігор.

У 1997 році НОК України продовжував роботу зі створення своїх відділень. 
Вони вже діяли в 23 регіонах, але досі були немічні і не знали, що робити.
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На черговому засіданні Виконкому НОК заслухано звіти про роботу Доне-
цького, Львівського та Вінницького обласних, а також Севастопольського місь-
кого відділень.

Із 1994 року вони активно працювали задля розвитку Олімпізму, дбали про 
всебічну підтримку кандидатів до збірних команд України, вирішували побуто-
ві проблеми спортсменів і тренерів, проводили численні заходи, інформували 
громадськість про свою діяльність і олімпійських рух у цілому.

Відділення поповнювали бюджети за рахунок спонсорських надходжень, 
благодійних внесків.

Паралельно НОК України поглиблював співпрацю зі спортивними федера-
ціями, надавав їм фінансову підтримку. За поданням НОК України була також 
одержана фінансова підтримка з боку Міжнародної солідарності на проведення 
курсів і семінарів для федерацій футболу, велосипедного спорту, академічного 
веслування.

106-а сесія МОК
Вона відбулась у Лозанні з 2 по 6 вересня 1997 року. Від України в її роботі 

взяв участь президент НОК Валерій Борзов. На порядку денному були звіти про 
підготовку до олімпійських стартів у Нагано, Сіднеї та Солт-Лейк-Сіті. Підсум-
ковий звіт надав Оргкомітет Ігор у Атланті.

Та найбільшу увагу привертали два питання: вибори Президента МОК і 
міста-організатора Олімпійських ігор 2004 року.

Делегація “Олімпійської солідарності” МОК в Музеї спортивної слави України
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У списку для таємного голосування крім кандидатури Хуана Антоніо Са-
маранча інших не виявилося. Тому сесія оплесками привітала нового-старого 
Президента МОК.

Натомість гостра боротьба точилася між містами-претендентами на звання 
столиці наступних Ігор. Спочатку однакову кількість голосів набрали Кейптаун 
і Буенос-Айрес. Боротьбу продовжив Кейптаун. Потім відпав Стокгольм. У чет-
вертому раунді перемогу святкували Афіни – 66:41.

Деякою мірою члени МОК відчували провину за те, що не надали перевагу 
столиці Греції, щоби вона приймала Ігри на їхнє сторіччя. Проте перемогла ста-
більна ситуація у цій державі, екологічна ситуація, піднесення рівня економіки, 
запевнення влади про те, що до початку Ігор будуть збудовані не лише спортив-
ні об’єкти, а й уся інфраструктура.

Новий генсек
18 грудня 1997 року розпочала свою роботу VIII сесія Генеральної асамблеї 

НОК України, яка заслухала інформацію президента про діяльність за рік, що 
минув, розглянула фінансовий звіт за 11 місяців та бюджет на 1998 рік.

Були також розглянуті організаційні питання, зокре-
ма про деякі зміни у складі НОК України. Сесія затвер-
дила рішення Виконкому від 19 квітня 1997 року й об-
рала Володимира Геращенка генеральним секретарем 
НОК України. Це досвідчений фахівець, який не лише 
добре знається на питаннях спорту, а й міжнародної ді-
яльності, чудово володіє англійською мовою.

Останньою примітною акцією 1997 року було визна-
чення 10 кращих спортсменів року, що збігав. За опиту-
ванням журналістів лауреатами стали: Жанна Пінтусе-
вич і Сергій Бубка (легка атлетика), Сергій Голубицький 
(фехтування), Руслана Таран та Олена Пахольчик (ві-

трильний спорт), Олена Вітриченко (художня гімнастика), Андрій Шевченко 
(футбол), Василь Іванчук (шахи), Олена Зубрилова (біатлон), Олександр Заха-
рук (вільна боротьба), Денис Готфрід (важка атлетика).

Скромні досягнення Нагано
1998 рік розпочався з турбот, пов’язаних із відрядженням делегації на Олім-

пійські ігри в Нагано. 20 січня Виконком НОК України затвердив остаточний 
склад делегації.

Відряджалося 56 спортсменів, які мали боротися за медалі в 40 видах олім-
пійської програми. Разом із ними виїжджало 30 тренерів, 11 офіційних осіб, 8 
медичних працівників, 7 членів штабу, ще четверо представляли НОК України.

В. Геращенко
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Суддями змагань із фігурного катання організатори запросили чотирьох 
представників України, що свідчило про високий авторитет української школи 
у світі. Учасниками молодіжного олімпійського табору, що розгортав свою ро-
боту під час Ігор, стали два юних спортсмени.

Засоби масової інформації представляли 10 журналістів і фотокореспонден-
тів, 14 працівників телебачення. Отже, загалом з України до Японії тоді поїхало 
156 осіб.

За новою вже традицією, 28 січня 1998 року в Палаці “Україна” відбулись 
урочисті проводи олімпійців. З напутнім словом до них звернулися Прем’єр-
міністр України Валерій Пустовойтенко і голова Держкомспорту Іван Федорен-
ко. Президент НОК України Валерій Борзов вручив знаменитому українському 
атлету Володимиру Голубничому Олімпійський Орден, яким його нагородив 
МОК.
У цей же день Президент України підписав Розпорядження “Про призначен-

ня стипендій олімпійським та паралімпійським чемпіонам”, що знайшло пал-
кий відгук у середовищі спортивної громадськості України, серед членів деле-
гації, що прямувала до Нагано.

Винятково успішна організація Японією літніх і зимових Олімпійських ігор 
сприяли тому, що саме цій країні було довірено Ігри втретє.

У XVIII зимових Олімпійських іграх у Нагано взяли участь більше двох ти-
сяч спортсменів із 72 країн світу, що стало першим рекордом.

Вони змагались у 14 видах спорту за 68 комплектів нагород. 35 тисяч до-
бровольців з усієї Японії обслуговували олімпійців. Для забезпечення порядку 
було задіяно шість тисяч поліцейських. В ес-
тафеті олімпійського вогню взяло участь сім 
тисяч учасників з 52 країн світу, в тому числі 
від України олімпійський чемпіон з біатлону 
Іван Бяков.
Усі були в захопленні від чудової організа-

ції Ігор і їх технологічного оснащення. Сис-
тема Інтернету Оргкомітету Ігор у Нагано 
одержала 600 млн. запитів, а до інформацій-
ної системи Ігор ”Інфо-98” зверталися 6 млн. 
разів.

Окрім того, працювала система “Відео на 
замовлення”, яка допомагала користувачам 
переглядати всі змагання Олімпіади в повно-
му обсязі. Кожна делегація мала підшефну 
школу. Та, яка приймала українців, надзви-
чайно тепло зустрічала наших атлетів.

На піднятті Державного прапора України Олена Петрова
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в олімпійському селищі 
хор учнів цієї школи за-
співав Гімн “Ще не вмер-
ла Україна …”.

Видовищними були 
церемонії відкриття і за-
криття Олімпіади, чудо-
ва атмосфера змагань, їх 
миротворча, життєствер-
джуюча роль у світово-
му співтоваристві. Вда-
лась ідея Олімпійського 
перемир’я (події навколо 
Югославії).
Українські спортсме-

ни взяли участь у зма-
ганнях з 10 видів спорту, 

в 40 номерах програми Олімпіади, у тому числі в повному складі у біатлоні, 
лижних гонках, фігурному катанні, фрістайлі (акробатика-жінки), в інших ви-
дах спорту – окремими спортсменами.

Проте, на цей раз досягнення були значно скромніші. Єдину срібну медаль 
у гонці на 15 км завоювала Олена Петрова із Сум. Лижниця Ірина Тараненко 

– Тереля (Київська область) виборола два четвертих місця – в гонці на 15 км кла-
сичним стилем і в гонці на 10 км вільним стилем.

Саме вони Указом Президента України були нагороджені орденом “За за-
слуги” III ступеня. Тетяна Козаченко (Рівне) посіла четверте місце у змаганнях 
лижних акробатів у фристайлі. Її подруга по команді Алла Цупер (Миколаїв) 
була п’ятою. Команда біатлоністок здобула п’яте місце в естафеті 4 х 7,5 км. У 
підсумку 18 місце в неофіційному заліку за медалями та 17-е місце за здобути-
ми всією командою 18 очками.
А тим часом було оголошено, що прибутки організаторів Ігор склали близько 

30 мільйонів доларів США. Це всупереч твердженням деяких фахівців, які ду-
мали, що Нагано від проведення Ігор збанкрутує.

Як зазначив генеральний секретар Оргкомітету Макото Кобаясі, фінансовим 
успіхом Нагано має завдячувати перш за все любителям спорту, які придбали 
значно більше квитків, а ніж попередньо передбачалося.

Візит до Лозанни
Як і в минулі роки, НОК України продовжував поглиблювати зв’язки з між-

народними спортивними організаціями, національними олімпійськими коміте-
тами.

Члени української делегації в Нагано
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Представники НОК України брали активну участь у заходах Міжнародного 
Олімпійського Комітету, Асоціації національних олімпійських комітетів, Асо-
ціації європейських олімпійських комітетів, що сприяло зміцненню позицій у 
міжнародному спортивному русі.

Генеральний секретар НОК України Володимир Геращенко на Асамблеї ЄОК 
був обраний до складу комісії з підготовки Олімпійських ігор.

19 – 20 березня 1998 року Президент МОК Хуан Антоніо Самаранч приймав 
у Лозанні керівників делегацій НОК колишніх радянських республік.

Президент Самаранч цікавився спортивною й економічною ситуацією в на-
шій країні, уважно поставився до проблем олімпійського руху, висловив жаль 
стосовно слабкого виступу спортсменів на зимових Олімпійських іграх у На-
гано, визнавши Україну “не зимовою” державою, зазначив слабку інфраструк-
туру зимових видів спорту.

Делегація НОК України у складі президента Валерія Борзова та генераль-
ного секретаря Володимира Геращенка поінформувала про стан і перспективи 
розвитку олімпійського руху в Україні. Делегація одержала принципову згоду 
керівництва МОК надавати НОК України фінансову підтримку у проведенні се-
мінарів, наукових конференцій, видавничої діяльності, встановленні стипендій 
провідним атлетам України.

Саме за рахунок субсидій і коштів “Олімпійської солідарності” в Україні 
були організовані технічні семінари для національних федерацій велоспорту, 
гімнастики, футболу, академічного веслування, що сприяло підвищенню рівня 
професійної підготовки фахівців України в багатьох аспектах їхньої професій-
ної діяльності.

Трьом національним спортивним федераціям – біатлону, санного та лижного 
спорту була надана допомога на суму 24 тис. дол. США для безпосередньої під-
готовки команд. Фінансову допомогу щороку отримувала Олімпійська академія 
України.

Відтепер олімпійські стипендії для НОК збільшуватимуться. НОК України 
може подавати заявку на дев’ятьох спортсменів і одного тренера.

НОК підтримує федерації
Національний олімпійський комітет України започаткував власну систему 

заходів, спрямовану на допомогу федераціям, атлетам, тренерам. У 1998 році 
НОК України надав безповоротну фінансову допомогу 26 національним спор-
тивним федераціям на суму близько одного мільйона гривень. У зв’язку зі сти-
хійним лихом (повінь на Закарпатті) виділено 5 тис. гривень обласному відді-
ленню НОК України на відбудову спортивних баз.

Чимало зусиль доклав НОК України до відрядження спортивної делегації 
на перші Всесвітні юнацькі спортивні ігри, що проходили з 8 по 20 липня 1998 
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року у Москві. 
228 юнаків та ді-
вчат з України по-
казали тут гарні 
результати. За за-
гальною кількістю 
здобутих медалей 

– 10 золотих, 19 
срібних, 22 брон-
зових – команда 
України посіла 
друге місце після 
Росії серед 131 
країни світу. Юні 
українські спортс-
мени відзначились 

у 10 видах спорту з 14, де вони брали участь. Золотих медалей були удостоєні 
представники легкої атлетики, фехтування, спортивної і художньої гімнастики, 
дзюдо, плавання.

16-річний харків’янин Ігор Червинський переміг у плаванні вільним стилем 
на дистанціях 400 і 1500 м.

Виступ юнаків і дівчат міг бути ще кращим, але відсутність коштів не 
дала змоги багатьом командам реалізувати повноцінну програму навчально-
тренувальних збо-
рів.
У рамках Всес-

вітніх юнацьких 
ігор проводив 
свою роботу між-
народний форум 

“Молодь, наука, 
олімпізм”, у роботі 
якого брали участь 
в іце -пре зидент 
НОК України Во-
лодимир Платонов 
і президент Олім-
пійської Академії 
України Анатолій 
Єфімов.

З В. Борзовим під час очікування в аеропорту

У Львівському державному університеті 
фізичного виховання і спорту під час 
проведення конференції молодих вчених
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, як засвідчили результати зимової Олімпіади 
в Нагано, наші побоювання, про які ми говорили у попередніх розділах, 
почали справджуватися. Маю на увазі, перш за все, більш ніж скромні здо-
бутки спортсменів. Ми почали звикати до золотих медалей. А чим поясни-
ти нехтування розвитком інфраструктури зимових видів спорту? З іншого 
боку, судячи з матеріалів, фінансове забезпечення вирішувалося значно 
краще, ніж у попередні роки. Що ж сталося?

– Сталося те, що, мабуть, і повинно було статись. Україна посіла 18-е місце в 
загальнокомандному заліку. Старі потенціали себе повною мірою вичерпали, а 
нові не були накопичені. Єдина медаль Олени Петрової тому яскраве свідчення. 
До того ж, ця медаль добута у відчайдушній боротьбі.

Відрадно, що Олена Петрова здобула свою срібну нагороду в перший день 
змагань біатлоністів. Отримавши зручний для себе 35-ий стартовий номер, 
спортсменка на першому ж вогневому рубежі дістала штраф, що позбавляло 
права на другу помилку.

Після останнього вогневого рубежу тренер повідомив спортсменку, що вона 
йде другою. Проте сил на поліпшення ходу вже не лишалося. І все ж спортс-
менка додала, крім переможниці нікому не дозволила себе випередити.

Керівники зимових видів нас утішали. Мовляв, спортсменами у підготовчий 
період здобуто багато місць у чільних шістках і десятках. Вони домоглися до-
сягнути виразного поступу у таких видах спорту, про які раніше ми не могли й 
мріяти. Успіхи, на їхню освічену думку, не за горами.

– Але засоби масової інформації були налаштовані критичніше. Для 
продуктивної підготовки до цієї зимової Олімпіади, на думку журналістів, 
спортсменам були створені ще кращі умови, ніж перед Ліллехаммером.

– Можна з упевненістю сказати, що для команди України Олімпійські ігри в 
Нагано стали іграми невикористаних можливостей. Не виконали поставлених 
завдань щодо завоювання медалей В’ячеслав Загороднюк (фігурне катання), 
Сергій Бут та Алла Цупер (фрістайл-акробатика), Наталка Якушенко (санний 
спорт), жіноча збірна команда з біатлону в естафетній гонці. Незадовільно ви-
ступили також спортсмени з ковзанярського спорту, шорт-треку та чоловіча 
збірна з біатлону.

Та навряд чи можна в усьому звинувачувати спортсменів. Їхні потенційні 
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можливості не були реалізовані повністю через відсутність в Україні належних 
умов для успішної підготовки, а також недостатнім обсягом змагальної прак-
тики та рівнем матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного і 
медичного забезпечення, а також суттєвими прорахунками тренерів збірних 
команд.

Про все це йшлося на спільному засіданні Колегії Держкомспорту і Викон-
кому НОК України 26 березня 1998 року, яке розглядало підсумки змагань.
Укотре зазначалося, що для українських спортсменів, які виступають у зимо-

вих видах спорту, успіхи можливі лише за умови реалізації державної програми 
їх розвитку.

– Пам’ятаю, що тоді вкотре говорилося, що Карпатський регіон ціка-
вить лише підприємців, які вивозять із нього цінні породи деревини, не 
створюючи ніяких умов для розвитку інфраструктури фізичної культури 
та спорту, активного відпочинку трудящих і молоді.

– Так. Не справдилися посилання на те, що, мовляв, Карпати нашпиговані ра-
кетами. Точніше можна було би сказати, що нашпиговані байдужістю були душі 
тих, від кого залежало будівництво спортивних баз не лише в Карпатах.

– Як засвідчують матеріали, НОК у 1997 та 1998 роках мав змогу само-
стійно надавати допомогу федераціям із видів спорту. Звідки бралися ко-
шти?

– Ми вже зазначали, що Національному олімпійському комітетові вдало-
ся укласти ряд вигідних угод із різними компаніями, що дало змогу не лише 
вижити самим, а й суттєво допомогти федераціям, які ще тільки ставали на 
ноги.

– Ви зачепили дуже болючу проблему – послуговування спортсменів укра-
їнською мовою. Дійсно, стає соромно за наших, коли за кордоном вони не 
розмовляють державною мовою. На це багато разів звертали увагу інозем-
ці. У світі важко знайти щось схоже. Хіба що Білорусь. Невже важка спор-
тивна термінологія? Що ж робити?

– Думається, що ця робота повинна починатися ще у дитячо-юнацьких спор-
тивних школах і збірних командах. Це все залишки старих звичок тренерів, які 
працювали з командами Союзу. Треба виховувати почуття патріотизму. І тут не 
повинно бути ніяких виправдовувань. Я би просто не залучав до збірної трене-
рів і спортсменів, які нехтують українською мовою, зневажливо ставляться до 
прапора, крутяться під час його підняття, чухають ніс під час виконання Гімну.

Кодекс честі олімпійця України надрукований в спортивній пресі. Тепер, ма-
буть, його треба поширити і довести до усіх шкіл, де для збірних України готу-
ють резерви.

– Пам’ятаю, як на зорі нашої незалежності ми раділи з того, що вдалося 
налагодити спортивну лотерею. От, думалося, потечуть ріки до спортивної 
скарбнички. Як могло статися, що держава повністю перебрала прибутки 
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від спортивної лотереї, забувши про її головне призначення? А до того, ще 
було Спортлото …

– Спортлото зародилося за моєї діяльності на посаді Голови Комітету по фі-
зичній культурі і спорту. Ми тоді доклали багато зусиль, щоби грошові потоки 
допомогли нам розвинути інфраструктуру спорту, наситити спортивні бази су-
часним обладнанням, більше влаштовувати змагань для перспективної молоді, 
посилати їх за кордон.

Проте, слід сказати, що тоді спортсменам дещо перепадало від лотереї. Нині 
Верховна Рада схвалила Закон, де всі надходження від ігрового бізнесу та лоте-
рей стовідсотково йдуть до державної скарбнички. Що і скільки потрапляє на 
розвиток фізичної культури та спорту, нікому не відомо.

Знаю, що фізкультурні працівники неодноразово ставлять питання про виді-
лення хоч частини з цих коштів на оснащення спортивної бази.

– Лише зараз відділення НОК у регіонах почали плідно діяти. Що їм за-
важало на першому етапі?

– Відсутність досвіду. В деяких місцях їхні керівники боялися, що їх звинува-
чуватимуть у тому, що перебрали на себе функції державних управлінь фізич-
ної культури і спорту. А крім того, відсутність коштів. Якщо хтось думає, що в 
наш час безкоштовно можна щось організувати, той глибоко помиляється.
У деяких місцях до керівництва відділеннями НОК прийшли колишні пра-

цівники управлінь. Там вони мали апарат службовців, машини, календарі, ко-
шти. А тут – нічого. Лиш одна гучна назва і вимоги проводити заходи з пропа-
ганди ідей Олімпізму. Не в кожного вистачить фантазії та бажання щось робити 
в умовах безгрошів’я.

Голови відділень НОК, працівники федерацій, 
міністерства та НОК України під час семінару
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Розділ десятий

НА ЗАХИСТ 
ОЛІМПІЙСЬКИХ 
СИМВОЛІВ

Декого здивувало рішення Держкомспорту 
про першочергове фінансування так званих пріо-
ритетних видів спорту на 1999-2004 роки. Вста-
новлювалася навіть категорійність видів, що ви-
значалось із результатів виступу збірних команд 
і спортсменів України на міжнародних змаганнях, 
а також на попередніх Олімпійських іграх.

Як показала практика, ця система оцінки в умовах обмеженого фінансування 
дала свої позитивні наслідки стосовно завоювання медалей. Водночас загнала 
у глухий кут і зупинила на деякий час розвиток тих олімпійських видів спорту і 
програм, які на момент прийняття рішення не мали високих показників.
У цей час на Зелений континент, до Сіднею, на запрошення австралійських 

друзів виїжджали президент НОК України Валерій Борзов і заступник голови 
Держкомспорту України Микола Костенко.

Їх, насамперед, цікавило, де житимуть наші спортсмени, які заздалегідь при-
їдуть до Австралії з метою акліматизації перед Олімпійськими іграми. Допо-
магати українській спортивній делегації зголосилося чимало добровільних по-
мічників із числа української громади.

Делегацію приймав український громадський діяч в Австралії, пан Роман 
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Дехніч, який, як ми згадували, рішенням Виконкому НОК України був призна-
чений аташе при Оргкомітеті Олімпійських ігор у Сіднеї. Завдяки його вмінню 
облаштовувати подібні справи, візит завершився успішно.

13 березня 1998 року Президент України підписав Указ “Про приєднання 
України до Найробського договору про охорону олімпійського символу”.

Держпатент України відповідно до Указу Президента України зареєстрував 
емблему НОК України, що створило правову основу захисту олімпійських сим-
волів, найменувань ”олімпійський” та “Олімпіада”. НОК України дістав право 
застосовувати необхідні заходи для заборони використання олімпійських сим-
волів, які суперечили би правилам або роз’ясненням МОК і НОК України, а 
їхнє використання з дозволу принесуть додаткові надходження до бюджету На-
ціонального олімпійського комітету України.

Чотири претенденти
Важливою та знаменною подією 1998 року стала IX (звітно-виборна) Гене-

ральна асамблея НОК України, яка проводила свою роботу в Києві 10 грудня. 
Рішення про її скликання прийняте Виконкомом заздалегідь, ще 22 вересня, що 
дало можливість організаціям, членам НОК України внести завчасно свої про-
позиції. Але не передбачили, що дискусії будуть надто запеклі та бурхливі.
Уперше в історії НОК України на посаду президента було запропоновано од-

разу чотири кандидатури.
Одночасно з проектами документів, поширеними секретаріатом НОК Укра-

їни (звітна доповідь, детальний кошторис прибутків і витрат, матеріали пере-
вірки фінансової діяльності комітету, списки членів майбутнього НОК України 
та зміни і доповнення до Статуту), делегати отримали Звернення ініціативної 
групи, 14 членів НОК України, серед яких віце-президент Володимир Платонов 
і чотири члени Виконкому.

Причина появи цього звернення й альтернативних списків майбутнього 
складу НОК України мотивувалася тим, що “Виконком НОК України …не дій-
шов єдиної думки й не сформував своєї позиції з принципових питань. Вини-
кли серйозні розбіжності щодо принципів підходу до формування складу НОК 
України на черговий термін. Не прийнято ряд пропозицій по кандидатурах до 
складу НОК, не визначено порядок ведення другої (виборної) частини Асамб-
леї” тощо.

Ініціативна група проводила свої засідання без участі президента НОК Укра-
їни Валерія Борзова.

Зрозуміло, що у такій ситуації тільки делегатам Асамблеї належало прийня-
ти виважене рішення.

Згідно зі Статутом НОК України, Асамблею відкрив і вів її до складання по-
вноважень діючий президент НОК Валерій Борзов.

Голова Держкомспорту України Іван Федоренко виголосив привітання 
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Прем’єр-міністра країни Валерія Пустовойтенка. На адресу Асамблеї надійшло 
чимало вітань, зокрема від різних громадських організацій діаспори: Світового 
Конгресу Українців, українських спортивних осередків США, Канади, Австра-
лії.

Після бурхливої дискусії обрано робочі органи, затверджений порядок ден-
ний і регламент роботи.

Після короткої промови Валерія Борзова (як доповнення до розданої звітної 
доповіді) учасники Асамблеї критично, надто емоційно і гостро обговорювали 
роботу НОК України та плани на майбутнє.

Найпильнішу увагу у виступах звернули на організаційне та фінансове зміц-
нення позицій НОК України.

Визнавши роботу НОК України за звітний період задовільною, Асамблея 
прийняла рішення і затвердила заходи щодо подальшої його діяльності.

Жваво та прискіпливо обговорювалися кандидатури до складу НОК України. 
Відкритим голосуванням демократичним шляхом був обраний 151 член НОК.

Новий склад, обравши робочу президію з трьох осіб (Валерій Борзов, Влад-
лен Ковтун, Мирослав Дутчак), приступив до розгляду основного питання – об-
рання президента НОК України.

На цю посаду висунуто чотирьох претендентів: Валерія Борзова – члена 
МОК для України, президента федерації легкої атлетики України, депутата 
Верховної Ради України, Івана Федоренка – голову Держкомспорту України, 
Анатолія Писаренка – президента федерації важкої атлетики України, а також 
першого заступника голови Держкомспорту України Миколу Марценюка.

Претенденти, за винятком Миколи Марценюка, висвітлили свої передвибор-
ні програми у пресі. Своє бачення майбутньої діяльності НОК України вони ви-
клали й у виступах на Асамблеї. Як і очікувалося, Микола Марценюк зняв свою 
кандидатуру з обговорення.

Гостра дискусія розгорнулася щодо самого го-
лосування. Валерій Борзов і Анатолій Писаренко 
внесли пропозицію зробити його таємним, але біль-
шість членів НОК України висловилися за вибори 
президента відкритим шляхом. Після цього Валерій 
Борзов зняв свою кандидатуру і залишив зал засі-
дань. Анатолій Писаренко лишився у залі, але кан-
дидатуру з голосування зняв.

Президентом НОК України Асамблея обрала 
Івана Федоренка, голову Держкомспорту України. 
Це був другий сумісник на посаді президента НОК 
України. Подякувавши за виявлену високу довіру, І. 
Федоренко запропонував кандидатури інших членів 
керівництвата членів Виконкому НОК України. І. Федоренко
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Асамблея обрала:
Платонова В. М. – першим віце-президентом НОК України і членом Викон-

кому;
Маслачкова Ю. М. – віце-президентом НОК України і членом Виконкому;
Писаренка А. Г. – віце-президентом НОК України і членом Виконкому;
Геращенка В. В. – генеральним секретарем НОК України і членом Виконко-

му.
Членами виконкому були обрані:
Борзов В. П. – член МОК для України (за посадою);
Бубка С. Н. – олімпійський чемпіон;
Гайдамака І.І. – віце-президент федерації боксу України;
Бринзак В. М. – президент федерації біатлону України;
Калачов Д. В. – президент федерації триатлону України;
Карленко В. П. – віце-президент федерації біатлону України;
Ковтун В. К. – президент федерації хокею на траві України;
Лобанов В.Є. – член НОК України в Запорізькій області;
Марценюк М. О. – перший заступник голови Держкомспорту України;
Пугачевська М. С. – віце-президент федерації академічного веслування 

України;
Савлохов Б. С – президент асоціації боротьби України;
Суркіс Г. М. – віце-президент федерації футболу України;
Усенко А. П. – голова ЦР ФСТ “Колос”;
Швачко В. М. – президент федерації бадмінтону України.
Ревізійна комісія обрана у складі: Ложенка Ю. О., Студзінського А. Д., Нові-

ка Ф. П. Головою обрано Ложенка Ю. О.
Проект змін і доповнень до Статуту НОК України було прийнято за основу 

і доручено Виконкому доопрацювати його та винести на розгляд позачергової 
Генеральної асамблеї в першій половині 1999 року.
Асамблея визнала Федерацію спортивного орієнтування України.
Надаючи важливого значення реалізації рішень Генеральної асамблеї, ново-

обраний Виконком 25 грудня 1998 року розглянув низку поточних питань ді-
яльності НОК України. Зокрема було визначено основні засади майбутньої ді-
яльності Національного олімпійського комітету.

Визнано доцільним мати програми з основних напрямків розбудови олімпій-
ського руху в Україні. Програми повинні здійснюватися комісіями під керівни-
цтвом членів Виконкому і відповідно фінансуватися. Виконком затвердив голів 
комісій, а також заходи з реалізації пропозицій і критичних зауважень, що були 
висловлені на Генеральній асамблеї НОК України.

Підбито підсумки конкурсу журналістів на звання “кращий спортсмен року”. 
Ними стали Євгенія Андреєва, Ніна Проскура, Тетяна Савченко, Тетяна Фе-
сенко (академічне веслування), Анжела Балахонова, Віта Павлиш, Олександр 
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Багач (легка атлетика), Ірина Вишневська, Людмила Ковальчук (акробатика), 
Олена Вітриченко (художня гімнастика), Олена Жупина, Світлана Сербіна 
(стрибки у воду), Яна Клочкова, Денис Силантьєв (плавання), Олена Петрова 
(біатлон), Олена Пахольчик, Руслана Таран, Євген Браславець, Ігор Матвієнко 
(вітрильний спорт), Оксана Цигульова (стрибки на батуті), Сіражутдин Базаєв 
(пауерліфтінг), Сергій Голубицький (фехтування), Сергій Гончар (велошосе), 
Заза Зазіров (вільна боротьба), Олександр Клименко, Сергій Матвєєв, Руслан 
Підгорний, Олександр Симоненко, Олександр Феденко, Сергій Чернявський 
(велотрек), Ігор Разорьонов (важка атлетика), Михайло Сливинський (веслу-
вання на каное). Кращою спортивною командою року визнано “Динамо” Київ 
(футбол).

За рік до Сіднея
Багатогранною була діяльність НОК України у 1999 році. Основні його зу-

силля спрямовувалися на реалізацію рішень IX Генеральної асамблеї, організа-
ції планомірної підготовки до Ігор ХХVII Олімпіади у Сіднеї.

Проаналізовано і систематизовано критичні зауваження та пропозиції, які 
висловлювалися на Асамблеї, а також затверджено заходи для їх реалізації. 
Упродовж року відбулося дев’ять засідань Виконкому, на яких розглянуто і при-
йнято 107 постанов.

Відповідно до рішення Генеральної асамблеї створено робочу групу з до-
опрацювання положень нової редакції Статуту НОК України.

22 квітня 1999 року X (позачергова) сесія Генеральної асамблеї прийняла 
нову редакцію Статуту НОК України. 10 вересня 1999 року він був зареєстро-
ваний у Міністерстві юстиції України. Значну юридичну допомогу в цій справі 
надала фірма “Юріс” – партнер НОК України.
У співпраці з Національним університетом фізичного виховання і спорту, 

Олімпійською академією України вдалося реалізувати чимало заходів із програ-
ми “Олімпійська освіта”. У Львівському та Харківському державних інститутах 
фізичної культури за фінансової підтримки НОК проведені науково-практичні 
конференції для студентів та аспірантів.

Представники Олімпійської академії України брали участь у заходах, які 
проводилися Міжнародною Олімпійською Академією. Завдяки фінансовій до-
помозі “Олімпійської солідарності” були проведені два науково-практичних се-
мінари для фахівців спортивної науки та спортивної медицини.
У видавництві “Олімпійська література” вперше українською мовою видано 

“Олімпійську хартію”.
З метою морального та матеріального заохочення студентів вищих навчаль-

них закладів галузі Виконком НОК України 6 січня 1999 року приймає постано-
ву про встановлення 8 іменних стипендій.

При Національному університеті фізичного виховання і спорту було відкри-
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то факультет підвищення кваліфікації та здійснено перший набір для тих, хто 
спеціалізується в спортивній пресі. Також підписано угоду з державною теле-
компанією про пропаганду і висвітлення олімпійського руху в Україні.

Діяльність НОК України стала краще висвітлюватись у засобах масової ін-
формації, чому сприяла певна робота, яка проводилася комісією “Засоби масо-
вої інформації і пропаганди олімпійського руху” (голова – Ігор Засєда). У черв-
ні була утворена Асоціація спортивних журналістів, президентом якої обрали 
журналіста Михайла Волобуєва.

Чи не найбільше зусиль керівництво НОК України спрямовувало на створен-
ня надійної фінансової бази та розвиток економічної діяльності. Продовжувала-
ся співпраця з головними спонсорами – фірмами “Кока-Кола” й “Адідас”.

Незважаючи на труднощі у пошуку додаткових джерел фінансування, Ви-
конком НОК України прийняв рішення про надання безповоротної допомоги 
спортивним федераціям на загальну суму 778 тис. гривень, які були використа-
ні для організації навчально-тренувального процесу в збірних командах Укра-
їни, на проведення семінарів, придбання спортивного інвентаря й обладнання, 
виплату іменних та олімпійських стипендій.

Значну увагу приділяв НОК України діяльності регіональних відділень. 
Упродовж року керівники НОК неодноразово відвідували відділення з метою 
надання практичної допомоги в їх діяльності. Набули досвіду й активно пра-
цювали відділення у Закарпатті, Вінницькій, Львівській, Луганській областях, 
м. Севастополі.
У рамках Всеукраїнських літніх спортивних ігор обласні відділення прове-

ли “Олімпійський тиждень”. За його програмою пройшов традиційний олімпій-

НОК України приймає в подарунок від МОК автобус “Мерседес”
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ський день бігу, масові змагання на призи олімпійських чемпіонів, різноманітні 
конкурси, виставки на олімпійську тематику.

За значний внесок у розвиток вітчизняного спорту й олімпійського руху в 
Україні Виконком прийняв рішення про нагородження “Почесною відзнакою 
НОК” 44 осіб, серед яких 15 олімпійських чемпіонів, а також активних дія-
чів олімпійського руху України, в тому числі І. Л. Дегтярьова, А. П. Усенка, 
Л. Ю. Гадайчука, В. М. Зуба, О. М. Зубрилову, В. М. Бринзака, Л. А. Латишке-
вича, М. Я. Сливинського, В. П. Безсмертного, В. В. Кулика.

За поданням НОК України, Міжнародний олімпійський комітет присудив 
щорічну нагороду в номінації ”Спорт та освіта” професору Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту – Валентину Петровському, виховате-
лю двічі чемпіона Олімпійських ігор у Мюнхені Валерія Борзова.

Плідна міжнародна діяльність
Як і в минулі роки, НОК України підтримував постійні зв’язки з усіма струк-

турами олімпійського руху – Міжнародним олімпійським комітетом, Європей-
ським Олімпійським Комітетом, національними олімпійськими комітетами й 
іншими міжнародними спортивними організаціями.

НОК України у своїх рішеннях висловив повну підтримку діям і рішенням 
МОК і Президента Хуана Антоніо Самаранча в справі його реформування. 
Президент НОК України Іван Федоренко двічі мав робочі зустрічі та розмови з 

Українська делегація на прийомі у Х.А. Самаранча
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Президентом МОК. Делегація НОК України була офіційно запрошена до штаб-
квартири МОК у Лозанні.

Традиційно юнаки та дівчата України – майбутні олімпійці – брали участь у 
Європейських юнацьких олімпійських днях. Зимові відбулись у Попраді (Словач-
чина). Тут наша молодь здобула одну срібну медаль і 14 загальнокомандне місце.

“Літні дні” відбулись у м. Есбйерг (Данія). Тут українці здобули 3 золоті, 4 
срібні та 5 бронзових медалей, посіли 7 загальнокомандне місце. Допомогу у 
підготовці команд надав Центральний спортивний клуб “Гарт” (голова Операй-
ло С.І.).

За час своїх виступів у подібних заходах збірна юнаків і дівчат України посі-
дає високі місця серед 49 держав Європи: 1993 рік – VII місце, 1995 – VII, 1997 

– II, 1999 – VII. Ці змагання засвідчують стабільний інтерес молоді до занять 
спортом, дають змогу набути перший міжнародний спортивний досвід, переві-
рити резерви майбутніх українських олімпійців, оцінити рівень їх підготовки.

Найближчим часом можна очікувати якісне поповнення національних ко-
манд України. Кандидатами до складу збірної команди України на XXVII Олім-
пійські ігри у Сіднеї були визначені Яна Клочкова й Ігор Червинський (плаван-
ня), Вікторія Стьопіна, Євгенія Ставчанська (легка атлетика), Оля Рощупкіна 
(гімнастика).

Чимало уваги приділяв НОК України іншим аспектам багатогранної між-
народної діяльності. Президент НОК Іван Федоренко брав участь у роботі 28-ї 
Генеральної асамблеї Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) у Празі, а 
генеральний секретар Володимир Геращенко – в семінарі генеральних секрета-
рів та у двох засіданнях комісії ЄОК “Підготовка Олімпійських ігор”.

Постійні контакти підтримувалися з Оргкомітетами олімпійських ігор у Сід-
неї і Солт-Лейк-Сіті.

Віце-президент НОК Юрій Маслачков і заступник голови Держкомспорту, 
член НОК України Микола Костенко відвідали Сідней, де досягли домовленос-
ті щодо передолімпійської підготовки наших національних команд в Австралії 
напередодні Олімпійських ігор.

Із представниками української діаспори в Австралії дійшли згоди про від-
криття у Сіднеї “Українського дому”, який би працював під час Олімпійських 
ігор.

Члени Виконкому НОК Василь Карленко та Володимир Бринзак відвідали 
Солт-Лейк-Сіті, де разом із невтомним аташе НОК України Ларисою Барабаш-
Темпл ознайомилися з місцями проведення змагань за програмою наступних 
зимових Олімпійських ігор і домовилися щодо передолімпійської підготовки 
українських атлетів напередодні Олімпіади на спортивних базах Сполучених 
Штатів Америки.

Продовжувалася співпраця НОК України з іншими українськими спортив-
ними осередками за кордоном.
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1999 року Україну відвідали голова спортивної комісії Світового Конгресу 
Українців Лариса Барабаш-Темпл, голова управи Української Спортової Цен-
тралі Америки і Канади Мирон Стебельський, голова Канадських приятелів 
НОК України Стах Ґаба, з якими всебічно обговорені питання взаємного спів-
робітництва, сприяння діаспори у підготовці й участі атлетів України в наступ-
них Олімпійських іграх.

НОК України упродовж року підтримував дружні стосунки з Національними 
олімпійськими комітетами. На запрошення НОК Росії, Італії, Естонії та Литви 
ці країни відвідав президент НОК України Іван Федоренко, Білорусь і Грузію 

– генеральний секретар Володимир Геращенко, Польщу – член МОК і Виконко-
му НОК України Валерій Борзов.

Олімпіада – під контролем
22 грудня 1999 року відбулася XI сесія Генеральної асамблеї НОК України, 

яка розглянула хід підготовки до XXVII літніх Олімпійських ігор 2000 року в 
Сіднеї та завдання на останньому етапі підготовки, звіт президента НОК Укра-
їни Івана Федоренка, звіт ревізійної комісії (голова Ложенко) та про бюджет на 
2000 рік.

Стосовно першого питання з доповіддю виступив Микола Костенко. Після 
обговорення прийнято рішення про затвердження основних організаційних за-
ходів із підготовки і участі українських спортсменів у XXVII літніх Олімпій-
ських іграх 2000 року у Сіднеї, а також затверджено список 442 спортсменів-
кандидатів до національної олімпійської збірної команди.

Генеральна асамблея схвалила рішення Виконкому про широке відзначення 
в Україні десятиріччя від дня заснування НОК України, висловила повну під-
тримку рішенням 110-ої сесії МОК, діям президента Х. А. Самаранча, які спря-
мовані на реформування МОК.

Генеральна асамблея затвердила звіт ревізійної комісії, а також кошторис 
фактичних грошових доходів та витрат НОК України за 11 місяців 1999 року та 
план бюджету на 2000 рік.

Розглянувши звернення, вирішили надати визнання і прийняти до колектив-
них членів НОК України федерації воднолижного спорту та шашок.

Наближався 2000 рік, рік XXVII Олімпійських ігор у Сіднеї, спортивне жит-
тя, наближаючись до “піку” чотирирічного циклу, ставало все змістовнішим, 
набирало конкретного змісту.

Спорт і політика
Початок нового року проходив в умовах чергової реорганізації державного 

керівництва фізичною культурою і спортом, що викликало відверті глузуван-
ня.
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15 грудня 1999 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ “Про 
зміни у структурі центральних органів виконавчої влади”, яким утворив Дер-
жавний комітет з молодіжної політики, спорту і туризму України.

Ця нова-стара структура знову утворювалася на базі Державного комітету 
України у справах сім’ї та молоді, Державного комітету України з фізичної 
культури і спорту та Державного комітету України по туризму, що ліквідову-
валися. Лише 14 лютого 2000 року, тобто за півроку до початку Олімпійських 
ігор, на цю нову посаду було призначено президента НОК України Івана Фе-
доренка.

Реорганізація і вкрай обмежене фінансування викликали велику тривогу 
спортивної громадськості України, поставили під загрозу виконання планів 
підготовки спортсменів України до Ігор. Держкомспорт змушений був піти на 
вкрай незрозумілий крок – видати розпорядження про припинення національ-
них чемпіонатів і першостей з усіх видів спорту.

Таке вже було в нашій історії.
Зважаючи на ці обставини та шукаючи порятунку, президент НОК України 

Іван Федоренко ініціював зустріч групи політиків, спортсменів і фахівців фі-
зичної культури та спорту з Прем’єр-міністром України Віктором Ющенком, 
який, треба сказати заради справедливості, очолив Кабінет Міністрів у досить 
складний для нашої економіки час.

Надходження до державного бюджету були мінімальні, цільові і усякі інші 
комплексні програми не виконувалися, зарплатня виплачувалася несвоєчасно. 
Годі було думати про її підвищення.
У розмові, яка відбулася 12 лютого 2000 року у Прем’єр-міністра, взяли 

участь президент НОК України Іван Федоренко, голови Комітетів Верховної 
Ради України Валерій Борзов і Валерій Сушкевич, багаторазова чемпіонка Па-
ралімпійських ігор Олена Акопян, провідні українські атлети – Олександр Ба-
гач, Денис Готфрід, олімпійський чемпіон Олександр Волков, головний тренер 
національної збірної з легкої атлетики Валерій Александров, член НОК Украї-
ни Микола Костенко.

Розглядалася низка питань, проте головним було фінансове забезпечення 
підготовки українських спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор 
2000 року.

Віктор Ющенко відзначив, що повною мірою поділяє занепокоєння спортив-
ної громадськості і запевнив, що буде зроблено все необхідне, щоби забезпечити 
необхідне фінансування спортивної галузі та належної підготовки українських 
олімпійців до стартів у Сіднеї.

Буквально в цей же день було підписано відповідне розпорядження Уряду. 
Пропозиції до бюджету стосовно фінансування галузі знайшли підтримку у 
Верховній Раді України. Спортивна галузь стала єдиною, яка на 2000 рік, отри-
мала приріст у бюджетному фінансуванні в порівнянні з 1999 роком.
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У Прем’єр-міністра розглянуті також питання підготовки до другого читання 
у Верховній Раді проекту Закону “Про підтримку олімпійського та паралімпій-
ського руху”. Розглядалась і діяльність Оргкомітету з підготовки спортсменів 
України до цих змагань.

Голова Уряду підтримав пропозиції НОК України і Держмолодьспортту-
ризму про створення відповідних соціально – побутових умов для кандидатів 
у національні збірні команди. Віктор Андрійович дав згоду очолити Оргкомі-
тет.

На зустрічі йшлося також про необхідність найшвидшого завершення ка-
пітального ремонту готельного корпусу і відновлювального центру на олім-
пійській базі в Конча-Заспі. Підтримано заходи зі завершенню реконструкції 
олімпійських баз – НСК “Олімпійський” у Києві та критого легкоатлетичного 
манежу в Запоріжжі.

Увагу атлетам
Про те, що слова у новому складі Кабінету Міністрів не розходяться зі спра-

вами представники спортивної громадськості змогли переконатися вже най-
ближчим часом. 28 березня 2000 року на засіданні Організаційного комітету з 
підготовки й участі спортсменів України у XIX зимових, XXVII літніх Олім-
пійських та ХI Паралімпійських іграх, де головував Віктор Ющенко, було за-
слухано повідомлення голови Держкоммолодьспорттуризму, президента НОК 
України Івана Федоренка про виступи вітчизняних атлетів у відбірних змаган-
нях і ситуацію з організаційним їх забезпеченням на заключному етапі перед 
стартами у Сіднеї.

Члени Оргкомітету ознайомилися зі зразками парадної форми для членів 
олімпійської делегації України, затвердили їх.

Голова Оргкомітету закликав усіх причетних до підготовки українських ат-
летів посприяти зміцненню авторитету нашої держави на міжнародній арені, 
без зволікань розв’язувати проблеми, що виникають напередодні вересневих 
випробувань в Австралії.

Так, втручання Уряду зняло напругу, що склалась у передолімпійській під-
готовці та спорті вищих досягнень на початку року.

У свою чергу, НОК України також вишукував можливості для поповнення 
олімпійської скарбнички. 21 січня 2000 року підписано угоду з компанією 

”Samsung Electronics Co., Ltd.”. Згідно з нею спонсор зобов’язався надати безпо-
воротну фінансову допомогу та безкоштовно електронну продукцію свого ви-
робництва на суму 300 тисяч американських доларів.

Продовжували виконувати свої договірні зобов’язання фірми “Кока-Кола” й 
“Адідас”.

25 березня 2000 року Державний комітет молодіжної політики, спорту і ту-
ризму України, Київська міська держадміністрація та Національний олімпій-
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ський комітет України влаштували в Палаці “Україна” “Бал чемпіонів”, що ста-
вало доброю традицією.

Із теплими словами до присутніх звернувся віце-прем’єр-міністр України 
Микола Жулинський, який, зокрема, сказав: ”Ви – зірки! В протоколах змагань 
біля кожного вашого імені стоїть горде ім’я нашої Батьківщини – Україна. Укра-
їна – це завжди натхнення, але це завжди й обов’язок. Пам’ятайте про це. Про 
честь і національну гордість кожного українця, який чекає ваших перемог”.

Кращим спортсменам, тренерам, меценатам і організаторам спорту за під-
сумками 1999 року були вручені нагороди.

Президент НОК України, міністр Іван Федоренко від імені присутніх звер-
нувся до громадян України із закликом підтримати фізичну культуру та спорт, 
зробити все для того, щоби на Олімпійських іграх у Сіднеї високо піднімався 
Прапор і лунав Гімн України.

Іван Федоренко за дорученням Президента МОК Х. А. Самаранча передав 
Президенту України почесну і дуже вагому нагороду МОК –“Олімпійські двері 
2000 року”. Вона символізувала входження до нового тисячоліття. На замов-
лення МОК її виготовив знаменитий італійський митець Нагу Арнольді.

Щоби належним чином відзначити вітчизняних атлетів, чиї досягнення спри-
яли утвердженню авторитету України у світі, поліпшити їх соціальний захист і 
заохочувати всіх, хто працює у спорті, до успішних виступів на світових спор-
тивних аренах, напередодні “Балу чемпіонів”, 22 березня 2000 року, Прем’єр-
міністр України Віктор Ющенко підписав постанову Уряду “Про встановлення 
винагород спортсменам України – чемпіонам, призерам спортивних змагань 
міжнародного рівня та їх тренерам”.

Нею, зокрема, передбачалося, що переможець Олімпійських ігор отримає 
грошову винагороду у розмірі 50 тисяч доларів США, володар срібної медалі – 
30 тисяч, а бронзовий призер – 20 тисяч.

Спортсмени-інваліди, що увійдуть до трійки кращих на Паралімпійських 
іграх, матимуть відповідно 25, 15 і 10 тисяч доларів. Преміюватимуться й чем-
піони, призери та їх наставники за успіхи в інших змаганнях, перелік яких по-
давався у постанові.

Саме з цього часу в Україні з’явилася чітка система оцінки праці кожного 
спортсмена, тренера, що залежало від особистого внеску у підготовку до між-
народних змагань усіх рівнів – від молодіжних чемпіонатів Європи і світу до 
Олімпійських ігор.

Ці кошти не такі й значні, однак приємно те, що Уряд знайшов можливість у 
нелегкий час звернути увагу на соціальний стан спортсменів.

Проте багато говорилося, що у деяких західних країнах взагалі відсутні державні 
винагороди. Там спортсмени-професіонали отримують їх від клубів, за які виступа-
ють. А клуби, що належать магнатам, мають величезні прибутки від реклами, якою 
їх, у свою чергу, забезпечують провідні спортсмени. Нам поки що до цього далеко.
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Конференції вчених
Не стояла осторонь і спортивна наука. Помітною подією було проведення в 

Києві ІV Міжнародного наукового конгресу “Олімпійський спорт для всіх: про-
блеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації”. У його роботі 
взяли участь вчені зі 40 країн світу. Учасникам конгресу надіслав вітання Х. А. 
Самаранч.

У Львівському державному інституті фізичної культури відбулася всеукраїн-
ська наукова конференція молодих вчених, аспірантів і докторантів галузі. У її 
роботі взяли участь 178 учасників із 30 вищих закладів освіти України та деле-
гація Академії фізичного виховання м. Вроцлав (Польща).

Молодих учених привітав віце-прем’єр-міністр України Микола Жулин-
ський. Він, зокрема, зазначив: “Спортивні успіхи багатьох із наших спортсме-
нів вражаючі, а імена братів Кличків, Дениса Силантьєва змушують увесь світ 
дивуватися не тільки фізичній досконалості українців, а й величі нашого духу, 
розуму, таланту.”

Конференція дала змогу прослідкувати тенденції, які відбуваються в цілому 
в українській спортивній науці.

Для поліпшення зв’язку
На початку червня в НОК відбулися ще дві важливі події: підписано угоду 

про спонсорство з компанією UМС, яка стала ведучим українським оператором 
мобільного зв’язку. Крім мобільних телефонів для провідних атлетів України 

Підписання чергової угоди із спонсором компанією UMC
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компанія надала й кошти для підготовки до Олімпіади і стала партнером НОК 
України як генеральний постачальник зв’язку олімпійської збірної України на 
Іграх-2000 у Сіднеї.

Згодом НОК України встановив партнерські стосунки ще з однією компані-
єю, яка працює на ринку мобільного зв’язку – “Український мобільний зв’язок”, 
з якою також була підписана угода. Компанія надала НОК України до кінця 
року безповоротну фінансову допомогу в сумі 50 тисяч американських доларів 
і 20 мобільних телефонів виробництва компанії з безкоштовним обслуговуван-
ням 500 хвилин на місяць на кожен телефон до кінця року.

Проводи стають традицією
27 липня 2000 року відбулося чергове засідання Організаційного комітету з 

підготовки й участі спортсменів України у XXVII літніх і ХІ Паралімпійських 
іграх. Президенти НОК Іван Федоренко та Національного комітету спорту ін-
валідів України Валерій Сушкевич проінформували про склад національних де-
легацій.

Розглянуто також стан готовності вітчизняних засобів масової інформації 
до висвітлення олімпійських і паралімпійських стартів, ситуацію з медико-
біологічним забезпеченням спорту вищих досягнень. Оргкомітет підтримав 
пропозицію щодо проведення у серпні 2001 року в Києві Міжнародних спор-
тивних змагань країн СНД і затвердив положення “Про літні комплексні спор-
тивні заходи на 2001-2003 роки”.

2 вересня 2000 року Президент України завітав у гості до олімпійців. Зустріч 
відбувалася на олімпійській базі в Кончі-Заспі. Високих гостей зустрів Іван Фе-
доренко, який і доповів про готовність атлетів України до олімпійських стартів, 
дав характеристику стану справ у видах спорту.

Президент України Л.Д. Кучма серед олімпійців у Кончі-Заспі
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Офіційні проводи делегації до Сіднею відбулися 7 вересня. Спортсменам 
і тренерам збірної України, усім прихильникам Олімпійського руху в Україні 
Президент України надіслав привітання:

“Шановні друзі!
Прийміть мої щирі вітання у переддень визначної події, відкриття найбіль-

шого спортивного свята сучасності – XXVII літніх Олімпійських ігор у Сіднеї.
Переконаний, що ці грандіозні змагання молодості, сили і краси, демонстра-

ція фізичних та вольових можливостей людини стануть новим вагомим внеском 
у розвиток та зміцнення ідеалів Олімпійського руху, утвердження у відносинах 
між державами і народами принципів миру, гуманізму, взаєморозуміння і до-
віри. Олімпійська збірна України як незалежної держави вже вдруге братиме 
участь у літніх іграх. Досягнення наших спортсменів на минулій Олімпіаді в 
Атланті засвідчили їхній високий потенціал і прагнення до перемоги у багатьох 
видах спорту.

Бажаю представникам нашої держави на XXVII Олімпійських іграх якомога 
повніше реалізувати свою спортивну майстерність і досвід, виправдати надії 
та сподівання співвітчизників. Нехай додадуть вам сил і наснаги на далекому 
континенті віра і підтримка земляків.

Міцного вам здоров'я, спортивного щастя і яскравих перемог!”

Багато допомагав українським атлетам в Сіднеї 
Роман Дехніч (у центрі) з родиною
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Теплою була зустріч з Богданом Микитюком, 
який проживає у Перу

Справа-наліво: голова Об’єднання україн-
ців Австралії Роман Стефанів, Іван Федо-

ренко, Володимир Геращенко

Олімпіада невикористаних можливостей
За всю свою історію Олімпійські ігри вдруге проводились у південній пів-

кулі, в Австралії, на Зеленому континенті. Збираючись на змагання, усі без ви-
нятку спеціалісти, тренери, керівники делегацій, зазирали до архівів, де вишу-
кували матеріали 44-річної давнини, цікавились умовами проведення змагань 
у Мельбурні, кліматом, окремими деталями, що могли би вплинути на якість 
виступів 2000 року.

Дуже популярними у цьому 
міжолімпійському циклі ста-
ли живі свідки подій того часу. 
Усі вони з тривогою згадували 
жахи акліматизації, на яку де-
які команди не мали часу, а ще 
й нестача спеціальних фарма-
кологічних засобів.

Вони застерігали керів-
ників української делегації, 
тренерів і спортсменів від не-
хтування фармакологічними 
препаратами, будь-якими дріб-
ницями. Неприпустимі факти 
недбальства, орієнтування на 

самопочуття. Нагадували про особливості і примхи тамтешнього клімату, інші 
чинники, які можуть впливати на стан психічного і фізичного здоров’я.

Особливо небезпечні там не-
жить та застуди. Недаремно, ба-
гато спортсменів скаржилися 
саме на ці недуги.

Переважна більшість наших 
спортсменів прибула до Австра-
лії завдяки спонсорам на два-три 
тижні раніше. Добре, що заздале-
гідь керівництво НОК і Спортко-
мітету подбало про шефів.

Без перешкод прибували і 
спортсмени інших країн. Щоправ-
да, перед деякими місцева служба 
безпеки запалювала “червоне світ-
ло”, нагадуючи, що вони пов’язані 
з кримінальним елементом. 
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Відкриття Ігор було яскраве і вражаюче за масштабністю та видовищністю. 
Сіднейці нічим не поступилися американцям, а в деяких компонентах перевер-
шили їх.

На трибунах було помітно чимало українських прапорів. На стадіон наш дер-
жавний прапор вніс попереду колони герой Олімпіади у Атланті, представник 
вітрильного спорту Євген Браславець.

Особливою, за загальним визнанням, виявилася процедура урочистого 
відкриття Ігор. Організаторам цієї чудової вистави вдалося повністю роз-
крити історію заселення п’ятого континенту представниками 160 національ-
ностей.
Австралійський “Вавілон” переконав усіх у тому, що там, де панують мир і 

порядок, володарює закон, люди можуть вільно та спокійно жити і творити, бу-
дувати справді демократичне суспільство, насичувати свій ринок, створювати 
рай на землі, забезпечувати гарантії щодо соціального захисту.

13 вересня в Олімпійському селищі піднято прапор України, а 24-го відбувся 
День України. Зі самого початку відкриття Ігор удень і вночі працював Укра-
їнський дім. Найпалкішими уболівальниками нашої команди була 30-тисячна 
українська діаспора, яка виявила неприховану зацікавленість в успішному ви-
ступі нашої команди. Кожен із них допомагав, чим міг.

За кількісним складом українська команда входила до двадцятки найпотуж-
ніших команд світу. Вона налічувала 239 атлетів, які представляли усі регіони 
та спортивні товариства. Тут були представники 20 видів спорту з 27, що в нас 
розвивалися. Позаду майже у кожного спортсмена драматична історія прохо-
дження відбору до здобуття олімпійських ліцензій, боротьба за них, виснажли-
ва підготовка.

Та, як показали старти, не всі виявились однаково підготовлені. Багато на-
рікань у підготовчо-
му періоді викликав 
наказ голови Держ-
комспорту Івана 
Федоренка про прі-
оритетність розви-
тку видів спорту. Усі 
вони були розбиті 
на три групи. До 
першої увійшли ті, 
представники яких 
мали шанси на здо-
буття нагород. Другу 
становили ті, хто не 
мав шансів потра- Яна Клочкова
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пити на Олімпіаду. І третя – види, 
що ледь животіли, тільки розвива-
лися.

Відповідно до цього й розподі-
ляли мізерні кошти. Аналіз висту-
пів спортсменів покаже, що вияви-
лося доречним, а що ні. Програма 
підготовки, за словами керівника 
відомства, була виконана на 80 
відсотків. 

Та оптимізм не зраджував ке-
рівників команди до самого по-
чатку стартів. Він базувався на 
тому, що у міжолімпійському ци-
клі 18 спортсменів здобули зван-

ня чемпіонів світу, 25 – Європи, не скидали з рахівниці і тріумфаторів Атлан-
ти.

Інеса Кравець прибула до Сіднею травмованою і без усякого бажання висту-
пати. Олександр Багач не був допущений до змагань через вживання забороне-
них препаратів. 

Жанна Пінтусевич, яка оселилася в Америці, у Сіднеї стала п’ятою на дис-
танції 100 метрів і восьмою – на 200 метрів. Не вдалися стрибки у довжину в 
Олени Шеховцевої, як наслідок – 12 місце. Попри запевнення тільки десятим 
був метальник молота Андрій Скварук. Віта Паламар стрибнула у висоту на 
сьому позицію. Так само пробіг 5000 метрів Сергій Лебідь, неодноразовий пе-
реможець багатьох комерційних турнірів.

Справжньою героїнею тої Олімпіади стала 18-річна Яна Клочкова. Першу 
золоту олімпійську медаль вона завоювала на дистанції 400 метрів комплек-
сного плавання вже у перший 
день змагань. Ще через три дні 

– поклала до скарбнички збір-
ної медаль такого самого ґа-
тунку за перемогу на дистанції 
200 метрів комплексним пла-
ванням. Третю медаль, на цей 
раз срібну, дівчина здобула на 
дистанції 800 метрів вільним 
стилем.

Микола Мільчев з одесько-
го “Колоса” у стендовій стріль-
бі здобув золоту нагороду.

Микола Мільчев

Команда українських гімнастів
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Не вистачило досвіду і світового визнання Олені Жупіній та Галині Сорокі-
ній бронзовим призеркам зі синхронних стрибків у воду. Росіянки та китаянки, 
які опинилися попереду, традиційно сильні, вони лідери, а це дуже впливає на 
оцінки суддів.

Від гімнастів-чоловіків давно очікували високих результатів. Виступи на по-
передніх Олімпіадах Віктора Чукаріна, Бориса Шахліна, Юрія Титова, Богдана 
Макуца згадувались як чарівний сон.

Головні тренери збірної Анатолій Шем’якін та Ігор Коробчинський взяли до 
Сіднея основними Олександра Світличного (“Динамо” Луганськ), Олександра 
Береша (“Динамо” Херсон), Романа Зозулю (“Гарт” Запоріжжя), Руслана Ме-
зенцева (“Динамо” Кіровоград), Валерія Гончарова (“Динамо” Харків) і Вале-
рія Перешкуру (“Динамо” Черкаси). 

Саме вони переплавили “бронзу” Атланти на “срібло”.
Жінки-гімнастки виступили набагато гірше. Лише шосте місце посіли ко-

мандою Галина Тирик, Ольга Рощупкіна, Ольга Тесленко та Олена Кваша.
У боротьбу за особисту першість вступило 36 учасниць, на кожному снаря-

ді по дев’ять. Після обов’язкової програми надія жевріла на медаль у Вікторії 
Карпенко. Вона йшла досить рівно та впевнено, демонструючи майстерність. 
Однак оступилася раз-другий. У підсумку лише 11-те місце в абсолютній пер-
шості, Ольга Рощупкіна – сьома.
А що показали гімнастки-художниці? Олена Вітриченко, Тамара Єрофеєва та 

Ганна Безсонова виступали відмінно. Проте посіли відповідно четверте-шосте 
місця. 

В індивідуальному турнірі наші 
дівчата-лучниці лаврів не здобули, зате 
стали другими командою.

Як відомо, до Сіднею з України по-
їхало 11 боксерів, представники семи 
регіонів, вихованці різних шкіл. Про-
те команда показала себе міцним згур-
тованим колективом. Кожен його член 
прагнув перемоги. Срібні нагороди 
здобули Андрій Котельников і Сергій 
Доценко, бронзові – Володимир Си-
доренко, Сергій Данильченко, Андрій 
Федчук.

Дві медалі приніс Україні сідней-
ський велотрек. Срібна нагорода на 
рахунку Олександра Феденка, Олек-
сандра Симоненка, Сергія Матвеєва 
та Сергія Чернявського, про яких ми Команда українських боксерів
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вже говорили, і бронзову медаль здобула в спринтерській гонці Ірина Яно-
вич.

Срібні нагороди вибороли Оксана Цигульова у стрибках на батуті, борець із 
греко-римської боротьби Давид Солдадзе та Сергій Буслович з вільної бороть-
би. Бронзові нагороди одержали дзюдоїст Руслан Машуренко, Руслана Таран 
та Олена Пахольчик у вітрильному спорті, Олена Говорова і Роман Щуренко в 
легкій атлетиці.

Детальний аналіз виявив ще цілу низку недоліків у формуванні команд, 
підготовці й у нехтуванні досвідом спортсменів старшого покоління, які сти-
калися з примхливим кліматом Австралії під час Олімпіади 1956 року у Мель-
бурні.

У загальнокомандному заліку наша національна збірна команда з дев’ятого 
місця в Атланті опустилася на 13 позицію.

Результати виступів олімпійців нашої молодої держави оцінив Президент 
України Леонід Кучма на зустрічі з командою 6 жовтня 2000 року після її по-
вернення на батьківщину. В своїй промові він зокрема сказав:

“Дорогі друзі!
Вітаю вас, представників України, на найбільшому спортивному святі сучас-

ності – останніх у нинішньому тисячолітті літніх Олімпійських іграх.
Складаю щиру подяку тим, хто виборов на аренах Сіднея почесні нагороди, 

та їх наставників.
Спасибі вам за спортивну майстерність, силу духу, волю до перемоги!
Спасибі чудо-дівчині з Харкова Яні Клочковій, яка у свої вісімнадцять стала 

дворазовою чемпіонкою і срібним призером.
Разом з тобою, дорога Яно, поздоровляю з твоїм феноменальним успіхом 

присутніх тут твоїх батьків Олену Валентинівну та Олександра Васильовича, 
тренера Ніну Федорівну Кожух.

Вітаю з олімпійським золотом Миколу Мільчева з Одеси, який показав на 
стрілецькому стенді абсолютний рекорд влучності.

Вітаю всіх, хто зробив свій внесок у загальний здобуток українських олім-
пійців, здобувши очки і медалі.

Не маю сумніву, що лік спортивним перемогам і медалям різного ґатунку на 
наступних змаганнях буде продовжено.
Але щоб це було справді так і щоб це робилося якомога кращим чином, сьо-

годні нам треба принципово проаналізувати результати виступу нашої спортив-
ної дружини в Сіднеї.

Спорт є спорт. Він на тому й побудований, що хтось виривається вперед, а 
хтось мусить поступитися перемогою.

Але це аж ніяк не пом’якшує тієї прикрої обставини, що Сіднейська Олімпі-
ада стала для української команди порівняно з виступом в Атланті кроком назад. 
І досить відчутним.
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Попереду більш ґрунтовний, об’єктивний і професійний аналіз усього, що 
відбулося в Сіднеї. Ми його зробимо обов’язково і невідкладно.

Водночас дещо можна з певністю сказати вже зараз, по гарячих слідах. Сьо-
годні чомусь прийнято посилатися виключно на недофінансування як одну з го-
ловних причин сіднейської невдачі. Грошей, як відомо, ніколи не буває вдосталь. 
Не вистачає їх і для спорту. Але є види, які в процесі підготовки до Олімпіади 
фінансувалися сповна. Та це не дало бажаного результату. Я міг би назвати не 
одну державу, де спорт одержує не більше, якщо не менше, ніж у нас. А нині 
вони нас випередили в загальнокомандному заліку. Що тут можна сказати?

Хотів би помилитися, але скидається на те, що дехто надто довго спочивав на 
лаврах після Атланти, а копітку щоденну роботу підмінив балаканиною, якщо 
не сказати демагогією. Це перший висновок.
Усім, кому це належить, необхідно подумати над серйозною перебудовою 

технології цього процесу.
Вкрай необхідно активізувати пошук обдарованої молоді, оптимізувати спів-

відношення у команді між відомими, визнаними спортивними бійцями і пер-
спективними дебютантами.

Ми мали змогу в черговий раз переконатися, що ставка на “зірок” виправ-
довує себе не завжди. І не в останню чергу через те, що вони не виправдову-
ють психологічного преса надій і сподівань, які покладаються виключно на них. 
Важливо не допустити розриву між спортивними поколіннями.

Це висновок другий.
У підготовці резерву, як і в ряді інших питань, мені не зовсім зрозумілі ни-

нішні функції, завдання та рівень відповідальності національних спортивних 
федерацій. Вони мають підтримку від держави та міжнародних спортивних ор-
ганізацій. А результати, як бачимо, більш ніж скромні.

Напевне, настав час відокремити розвиток масової фізичної культури, який 
потребує підтримки на державному рівні, від спорту вищих досягнень.

Не можу не сказати про приклад сусідньої Польщі. П’ять років тому тут 
запровадили загальнодержавну комплексну програму для молоді, у центр якої 
поставлено спорт. Урожай зібрали у Сіднеї – 14 загальнокомандне місце.

Принципової оцінки потребує діяльність Державного комітету, очолюваного 
І. Федоренком.

Ось вам і четвертий висновок.
Не менш принципове значення має і п’ятий висновок. Серйозну увагу на-

лежить приділити науково-методичному забезпеченню видів спорту. Наукових 
та освітніх закладів у цій сфері не зменшилося, кошти на їхнє утримання виді-
ляються немалі, а віддача – мізерна.

Людям, яким доручене управління спортом потрібно кардинально й необо-
ротно змінити ставлення до спортсменів та тренерів. Простіше кажучи, визна-
читися, хто для кого існує. У цьому шостий висновок.
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Закони життя і спорту невблаганні. Мусять поступатися, а то й сходити з 
арени великі майстри, які донедавна демонстрували зразки стабільності резуль-
татів і спортивного довголіття.

Ми переконалися в цьому і на Олімпіаді у Сіднеї. Я адресую ці слова, як і 
все сказане вище, Національному олімпійському комітету та Оргкомітету з під-
готовки до Олімпіади.

І, нарешті, останнє. У нашому спортивному домі не все гаразд і з морально-
психологічною атмосферою, тліють і періодично спалахують вогнища конфлік-
тності.

Як видно, нікого це особливо не хвилює. У всякому разі, спроб навести лад 
не бачу. Тим часом саме з цієї причини деякі поразки, у тому числі на олімпій-
ських аренах, можна було передбачити вже давно. Наприклад, у жіночій гім-
настиці, представниці якої не привезли з останньої Олімпіади жодної медалі. 
Як мені здається, не все робилося для належної психологічної налаштованості 
олімпійців. Якщо спортсменка не могла цілу ніч заснути перед завтрашнім ви-
ступом, то якого результату можна очікувати, а тим більше вимагати?

Дорогі друзі!
Я ніякою мірою не маю наміру дорікнути нікому із 235 олімпійців. Ви висту-

пали, боролися за перемогу і залишили свій слід у щоденнику цієї Олімпіади. 
Сьогоднішнє ж наше спілкування потрібне, щоб разом подумати над майбутнім, 
винести уроки з Сіднея.

Сподіваюся і вірю, що головні спортивні успіхи у вас і ваших товаришів ще 
попереду.

І бажаю, щоб вони швидше стали реальністю.
Щастя, здоров’я, енергії та оптимізму вам і вашим наставникам!”

Професійний аналіз
Про уроки Олімпіади йшла мова на XII сесії Генеральної асамблеї НОК 

України, яка зібралася у день 10-ї річниці від свого заснування.
Сесія, відзначівши все позитивне, що було зроблено за минулий рік, зосеред-

ила свою увагу на наболілих питаннях розвитку олімпійського руху в Україні, 
стану підготовки до наступних зимових і літніх Олімпійських ігор.

Найбільшу тривогу надалі викликали стан справ із підготовкою спортивних 
резервів, фінансування галузі, відсутність сучасної спортивної бази, наукового 
забезпечення тренувального процесу, відтік досвідчених кадрів за кордон.

Стали безконечними реорганізації управління і зміна керівництва галуззю. 
27 листопада Президент України своїм Указом увільнив Івана Федоренка з по-
сади голови Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму Украї-
ни. Все це породжувало нестабільність і невпевненість у роботі з кадрами.
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Діалог із журналістом

– Перш за все, хотілося б поговорити про такий феномен у нашому житті 
як подання чотирма особами своїх кандидатур на посаду президента Наці-
онального олімпійського комітету. Такого ще не було. Як усе відбувалося?

– Ми, дійсно, лише приступали до будівництва справді демократичної дер-
жави і звикли до того, що кандидатури керівників нам хтось згори нав’язував. 
Коли перейшли до демократичних принципів, це одразу викликало непорозу-
міння.

Так повинно бути завжди. Кандидатів у президенти висувають громадські 
об’єднання, група осіб, або він сам особисто. Кожен має ознайомити суспіль-
ство з власною програмою діяльності на посаді президента, своє бачення шля-
хів подальшого розвитку ідей Олімпізму.

Але й тоді усі ті, хто був висунутий на посаду президента НОК, якось ворожо 
поглядали один на одного, були й відверто невдоволені, навіть залишили зал за-
сідань. Це не прикрашає претендентів.

– Тепер щодо підписання Україною так званого Найробського протоколу 
та використання олімпійських символів. Невже самостійно НОК будь-якої 
країни не має права затверджувати свою емблему?

– Національний олімпійський комітет України згідно з Олімпійською харті-
єю має усі виключні права на використання олімпійської символіки. Вони за-
хищені статтею 35 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, який було 
прийнято 24 грудня 1993 року. За дорученням Міжнародного олімпійського 
комітету НОК України здійснює заходи з юридичного супроводу захисту прав 
власності МОК на використання олімпійської символіки, прапора, гасла та гім-
ну, найменувань “олімпійський” і “олімпіада”, а також словосполучень із ними 
на теренах України.

Як відомо, олімпійський символ складається з п’яти переплетених між со-
бою кілець. Він був розроблений ще 1913 року бароном П’єром де Кубертеном, 
під враженням від подібних символів на давньогрецьких предметах.

Зображення олімпійського символу міститься і на емблемі Національного 
олімпійського комітету України.

Емблема НОК є неподільною композицією, що складається з олімпійських 
кілець синього кольору, які розташовуються над малим Державним гербом 
України золотого кольору на синьому фоні.
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1992 року Виконавчий комітет МОК затвердив емблему НОК України відпо-
відно до вимог Олімпійської хартії.

НОК України слідкує за використанням власної емблеми. Згідно з окремими 
угодами НОК дозволяє використовувати власну емблему під час рекламування 
продукції. Це право одержувала компанія UMC перед Олімпійськими іграми у 
Туріні.

– І це саме можна сказати і про прапор НОК України?
– 1920 року на олімпійському стадіоні в Антверпені (Бельгія) вперше було 

піднято Олімпійський прапор. Він здебільшого використовується під час цере-
моній відкриття і закриття Ігор. Упродовж чотирьох років прапор зберігається в 
мерії міста, яке готується до відкриття наступних Ігор.

Прапор МОК являє собою біле полотнище без 
кантів, у центрі якого розміщено олімпійський 
символ. Прапори національних збірних також по-
винні мати емблему з п’яти кілець.

Прапор НОК України являє собою біле полот-
нище без кантів, у центрі якого розміщена емблема 
НОК України і напис “Національний олімпійський 
комітет України”. Цей прапор затверджений ХVІ 
(позачерговою) асамблеєю НОК у 2004 році. Тоді ж було затверджено і Гімн 
олімпійців України, написаний поетом Юрієм Рибчинським на музику Геннадія 
Татарченка, про що ми вже говорили.

– У нашій пресі відсутня інформація про так звані Спеціальні олімпій-
ські ігри, під час яких змагаються люди із вадами розумового розвитку. Що 
то за Ігри?

– Це відомі змагання – літні та зимові, які проводять раз на чотири роки в 
проміжку між Олімпійськими і Паралімпійськими іграми. Вперше в офіційних 
змаганнях вони стартували ще 1968 року у Чикаго. Їх засновниками вважають 
Юніс Кеннеді та її чоловіка Серджента Драйвера.

Історія змагань така. У родині Кеннеді одна зі сестер хворіла на синдром Да-
уна і фактично була позбавлена можливості спілкуватися з однолітками. Зібрав-
ши таких дітей разом у таборі під Мерілендом, це подружжя запропонувало їм 
позмагатися за нескладною програмою.

І сталося диво. Хворі та замкнені в собі діти, які здаються вайлуватими і 
мало рухливими, відчули смак до спорту, стали контактними, веселими. Спо-
чатку в таких змаганнях брали участь виключно діти зі США і Канади. Тепер ці 
змагання приймають дітей з усього світу. Долучилася до них і Україна.

У нас створено оргкомітет, його підрозділи існують у 14 областях України. 
Проте їм бракує коштів для створення відповідних клубів й організації змагань. 
Інвентар для змагань спортсменів-інвалідів у нас поки що не виготовляється, а 
закуповувати його за кордоном дорого.
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– У розпалі підготовки до Олімпійських і Паралімпійських ігор Прези-
денту України вкотре закортіло реорганізувати галузь. Невже це нормаль-
но? До того ж, кілька місяців не могли визначитися з її керівником.

– Ми вже говорили про перебудовчу сверблячку. Що сказати? Тільки, що звер-
ху видніше. Але втішає те, що хвилюються лише чиновники, яким доводиться 
пересідати з крісла у крісло. На спортсменах і тренерах це ніяким чином не 
позначається.

– Як це не позначається? Відомо, що тренер у нас більше менеджер, зран-
ку до вечора він тільки те й робить, що бігає по організаціях, вибиваючи 
для забезпечення тренувального процесу те чи інше. У період безвладдя 
нема кому вирішувати найдрібніші проблеми, ніхто не бере на себе відпо-
відальність за прийняття якогось рішення.

– Цілком із цим згоден. Добре пам’ятаю цей період. Хвилювалися за свої 
крісла геть усі – від першої особи до працівників канцелярії. Забігаючи напе-
ред, хочу сказати, що одна з причин невдач на Олімпіаді пов’язана саме з тим, 
що у цей підготовчий період низка процесів була пригальмована. Вони “вилізли 
боком” пізніше, коли стали аналізувати, що зроблено вчасно, а що – з великим 
запізненням.

– Водночас, усі відзначають активне втручання у справи олімпійські 
Прем’єр-міністра Віктора Ющенка. Дивіться, як швидко і без особливої 
напруги в час економічної кризи вдало були вирішені фінансові проблеми, 
що так хвилювали спортсменів і тренерів.

– Особливо раділи спортсмени встановленню винагород за досягнення пере-
мог. Час іде, а це рішення ще ніхто не скасував. Це означає, що воно мало добре 
підґрунтя й особливих витрат із державного бюджету не вимагало.

– Говорячи про винагороди. ми торкнулися дуже цікавої теми – звань 
для спортсменів, тренерів, чиновників від спорту. На Заході ніде немає ні 
заслужених майстрів спорту ні спортсменів-розрядників. У нас ця спра-
воа доходить часом до абсурду. За підготовку єдиного спортсмена – чемпі-
она Європи – часом одразу четверо тренерів стають заслуженими. Це хіба 
справедливо?

– Ця традиція народилася в 30-ті роки минулого століття. Був комплекс “Го-
товий до праці та оборони” з його ступенями, потім з’явилася Єдина спортив-
на класифікація, де досягнуті результати поділялися на спортивні розряди – 
юнацький, третій, другий, перший. Були й майстри спорту. Щоби не ображати 
тих, хто не доріс до цього звання, ввели ступінь кандидатів у майстри спорту. 
Перед самісінькою війною з’явилися не просто майстри спорту, а ще й заслуже-
ні. І хоч ці найвищі розрядники не мали контакту зі зарубіжними спортсменами, 
не показували найвищих у світі спортивних результатів, ряди їх із кожним днем 
поповнювалися.

Перед Другою світовою війною в Україні було 17 заслужених майстрів спор-
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ту. Для прикладу подивимося на баскетболістів. 1939 року звання заслужених 
майстрів одержали чоловіки – одесити Федір Футерман та Олександр Глебов, у 
жінок – киянка Галина Факторова.

Вони, дійсно, були лідерами у своїх командах, які посідали треті-п’яті місця 
в чемпіонатах СРСР. Але жодної міжнародної зустрічі не зіграли, навіть не зна-
ли того баскетболу, в який грали на першості Європи.

Так і зараз. У нас звання “заслужений майстер спорту” надається за видатну 
перемогу. Це як компенсація за ті преміальні, які спортсмен не отримав. Після 
цього він, як правило, виступає ще рік-два, одержуючи від держави встановлені 
призові. Тоді може вішати на цвях свої кросівки чи бутси.

– Я нещодавно був присутній на засіданні однієї з комісій, яка розглядала 
стан справ у виді спорту перед Олімпійськими іграми у Пекіні. Головний 
тренер, який аналізував результати провідних спортсменів, доповів, що 
наші заслужені і перезаслужені значно відставали від встановлених норма-
тивів, які, у свою чергу, були нижчими на кілька метрів і секунд від рекор-
дів світу, а отже від результатів кращих атлетів. Надії на перемогу ніякої, 
зате ходять Хрещатиком або Дерибасівською горді, бо заслужені.

– Присвоювати чи ні такі звання – тема дискусії, що точиться багато років. 
Щаблі у спортивній ієрархії, мабуть, потрібні. За умов, коли результати вплива-
ють на платню, це себе виправдовує.
Але тепер давайте підійдемо з іншого боку. Чому таких звань немає на За-

ході? Тренери і спортсмени належать до  клубів, де вони одержують відповідну 
платню. Там також існує ієрархія. Але вона не визначається званнями, а здат-
ністю здобувати ті чи інші результати.

Спортсмени, за контрактами, дістають гонорари, які набагато вищі за нашу 
зарплатню члена збірної команди. По-друге, кожні змагання і рух по сходин-
ках також визначається преміями. Словом, до закінчення спортивної кар’єри 
спортсмен, навіть якщо і не став видатним, все одно дістає кошти, на які може 
придбати будинок, машину, влаштувати небідне життя.

Спортсмен-професіонал підписує відповідну угоду. Згідно з нею тренується, 
бере участь у певній кількості змагань, зобов’язується показати певні резуль-
тати. У разі досягнення видатного результату, отримує відповідну винагороду і 
переводиться до вищої категорії за рівнем заробітку. Контракти постійно пере-
глядаються. Кращий, а особливо той, хто має видатні заслуги, отримує можли-
вість стати мільйонером.

А головне, спортсмени у тих клубах не обов’язково вітчизняні. Буває, що в 
деяких провідних зарубіжних клубах Іспанії, Італії, Греції, Франції чи Великої 
Британії немає жодного власного атлета.

– Володимире Васильовичу! Президент України під час зустрічі з олімпій-
цями назвав низку причин нашої невдачі у Сіднеї. Чи були інші підстави?

– Їх було чимало. Про основні, зі свого погляду, сказав Президент України. 



152

Про інші говорилося на Генеральній асамблеї НОК, колегії Держкоммолодь-
спортутризму.

Але були й такі недоліки, про які мовчали, щоби себе не викрити остаточно. 
Перш за все, це неувагу до основних баз олімпійської підготовки. Скільки про 
це говорилося, скільки у них вкладається щороку коштів! Але все марно.

Наприклад, килим і снаряди у гімнастичному залі були встановлені за кілька 
тижнів до від’їзду на Олімпіаду. Так само і з човнами веслувальників, яхтами, 
рушницею Мільчева.

Ми надто довго величаємося після якоїсь перемоги, не думаючи про на-
ступні старти. Б’ємо на сполох тоді, коли палає пожежа. А якби подумали про 
складники успіху одразу після закінчення Олімпіади? Ні. Переможні фанфари 
не один місяць звучать у вухах.

– Чи могли б ми, хоч побіжно, аналізуючи підсумки Олімпіади, скориста-
тися деякими статистичними викладками?

– Я їх маю достатньо. Як ми вже зазначали, Україна з дев’ятого місця в Атлан-
ті перемістилася на тринадцяте у Сіднеї. Скажемо відверто, що воно непогане, 
а свідчить скоріше про міць нашого спорту. Проте, задля об’єктивності, треба 
говорити і про інше. Насамперед, що це був відчутний крок назад. Але тривоги 
не відчули і цього разу. Аналіз робився швидше виправдальний, а ніж насту-
пальний, якщо можна так висловитися.

Із 239 спортсменів у нас 74 загартовані у попередніх битвах. Багатьох із них 
бачили в Барселоні й Атланті. Загальна кількість медалей – та сама – 23. Золо-
тих медалей – три, срібних і бронзових – по десять. Зате втратили шість золотих 
і дві бронзові нагороди, здобувши на вісім більше срібних.

Із 26 плавців відзначилися лише троє. З 54 легкоатлетів 47 виявилися чис-
тими туристами, не принісли жодного очка. В деяких інших видах справи ще 
гірші.

Лише 80 спортсменів, для яких купляли квитки, здобули хоч якісь очки. 
Двадцятеро опинилися на 7-10 місцях, тридцять посіли місця з 11 по 42-е. А 
куди поділася ще добра сотня?

– З якою Олімпіадою можна порівняти Сіднейську?
– Може з Олімпіадою в Гельсінкі, що відбулася 48 років тому? Тоді, висту-

паючи у 9 видах спорту, 25 представників України здобули 22 нагороди, серед 
яких 10 золотих медалей. У Мельбурні в 1956 році 34 спортсмени-українці здо-
були вже 29 медалей, із яких 14 – золоті.

“Пік” українських здобутків припадає на 1980 рік.
– Але кажуть, що на тій Олімпіаді не було найсильніших атлетів Заходу.
– Добре. Візьмемо Сеул 1988 року. Це лише три роки до розпаду СРСР. Тоді 

наш здобуток дорівнював 63 медалям, із яких 21 була найвищої проби.
– Цифри досить переконливі, щоб говорити про втрату позицій. Що мож-

на сказати стосовно Росії та інших держав?
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– Успадкувавши від СРСР майже весь кадровий і матеріальний потенціал, 
давши своє громадянство багатьом провідним спортсменам колишніх союзних 
республік, вона так і не змогла скласти конкуренцію США.

Здавалося, процес об’єднання Німеччини піде на користь спорту. Та ні. Ця 
країна втратила дев’ять медалей, із них сім золотих. Об’єднання територій 
справа одна, а поєднання технологій і методик – зовсім інша.

Китай опинився на четвертому місці. В Сіднеї спортсмени цієї країни пока-
зали, що у них є великі потенційні можливості для успіху.

Сто пунктів у загальнокомандному заліку додала до свого активу Велика 
Британія. Відчутний крок уперед зробила Австралія, але тут допомагали “рідні 
стіни”.

– Кажуть, що на олімпійських аренах мало було українських прапорів.
– Це правда. Представники діаспори більше займалися волонтерською робо-

тою. А на аренах було меншість. Відомі випадки, коли ми нараховували у залі 
чотири-п’ять українських прапори і 30-40 норвезьких чи південно-корейських. 
Це, мабуть, залежало від кількості туристів.
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Розділ одинадцятий

ДОСВІД 
СТОЛІТТЯ

Світ вступав у ХХІ століття. Чи не в усіх сфе-
рах життя визначалися кращі спеціалісти, органі-
зації, підприємства. Не стояв осторонь від цього 
і наш спорт. Спочатку спробу визначити кращих 
зробили засоби масової інформації. Дивувала єд-
ність в оцінці досягнень окремих спортсменів.

НОК України разом із Держкомспортом уважно прислухався до голосу преси 
і собі визначив кращих спортсменів-українців ХХ століття. Ними стали серед 
чоловіків – Борис Шахлін, Віктор Чукарін, Валентин Манкін, Сергій Чухрай, 
Павло Ледньов, Валерій Борзов, Володимир Голубничий, Олександр Шапарен-
ко, Юрій Сєдих, Олексій Баркалов, серед жінок – Лариса Латиніна, Поліна Ас-
тахова, Ольга Бризгіна, Марія Гороховська, Ніна Бочарова, Тетяна Гуцу, Лілія 
Подкопаєва, Яна Клочкова, Зінаїда Турчина, Лариса Карлова.

Кращими командами ХХ сторіччя названо “Динамо” Київ (футбол), “Спар-
так” Київ (гандбол), а кращими тренерами – Мишакова Олександра Семенови-
ча (спортивна гімнастика) та Турчина Ігоря Євдокимовича (гандбол).

Легендарними спортсменами ХХ сторіччя названо Сергія Бубку (легка атле-
тика), Олега Блохіна (футбол), Івана Бякова (біатлон).
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Кращі спортсмени останнього десятиріччя серед чоловіків – Рустам Ша-
ріпов, Ігор Коробчинський, Григорій Місютін (спортивна гімнастика), Тімур 
Таймазов (важка атлетика), В’ячеслав Олійник (греко-римська боротьба), серед 
жінок – Тетян Гуцу, Лілія Подкопаєва, Тетяна Лисенко (спортивна гімнастика), 
Яна Клочкова (плавання), Інеса Кравець (легка атлетика).

25 травня 2001 року у Києві, в приміщенні “Українського дому” відбулося 
свято “Естафета переможців”, на якому вшановували наших видатних спортс-
менів. Про це справді святкове дійство писалося багато, не буду повторювати-
ся.

Відвідання штаб-квартири МОК
Виконком НОК України 21 лютого 2001 року на своєму засіданні прийняв 

запрошення МОК на участь олімпійської команди України в XIX зимових 
Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті. З цією метою затверджені заходи щодо 
підготовки команди, надано спортивним федераціям безповоротну фінансову 
допомогу.

Важливим було прийняття рішення про призначення іменних тренерських 
стипендій особистим, головним, державним тренерам і працівникам комплек-
сних наукових груп (КНГ) національних збірних команд за результатами XXVII 
Олімпіади (78 стипендій). Своїм рішенням Виконком розподілив майже 2,5 
млн. гривень спортивним федераціям на потреби олімпійської підготовки укра-
їнських атлетів.

Помітною подією в житті нашого Національного олімпійського комітету 
було відвідання з діловим візитом штаб-квартири МОК у Лозанні, що сталося 
2-4 травня 2001 року.

Делегацію НОК України очолював президент Іван Федоренко. До складу де-
легації входили перший віце-президент НОК України, ректор Національного 
університету фізичного виховання і спорту України Володимир Платонов, гене-
ральний секретар НОК України Володимир Геращенко, президент Олімпійської 
академії України Марія Булатова. Делегацію прийняв особисто Президент МОК 
Хуан Антоніо Самаранч. Відбулись також зустрічі з керівниками та провідними 
фахівцями деяких підрозділів МОК, на яких обговорено низку актуальних пи-
тань, що мали важливе значення для подальшого розвитку олімпійського руху 
в Україні.

На зустрічі була відзначена продуктивна співпраця Національного універси-
тету фізичного виховання і спорту України та НОК України.

Виконком НОК заслуховує
24 травня 2001 року в Києві відбулося чергове засідання Виконавчого ко-

мітету НОК України. Відтепер регулярно заслуховуватиметься стан справ в 
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регіональних відділеннях НОК. Розглядалась робота Київського та Рівнен-
ського обласних відділень, їх внесок у пропаганду олімпійського руху, підго-
товку спортсменів до Олімпійських ігор, забезпечення матеріальної підтримки 
спортсменів-олімпійців та ветеранів спорту, підготовку олімпійського резерву.

Як з’ясувалось, на місцях не сиділи, склавши руки. Тут надавали можливу 
підтримку у підготовці спортсменів до Ігор ХХVІІ Олімпіади в Сіднеї, провели 
ряд заходів. Спільно з управлінням освіти проведені “Олімпійські уроки”, зма-
гання “Хто ти, майбутній олімпієць?”, “Олімпійський день бігу” тощо.

Поліпшились взаємодії з органами влади та громадськими організаціями 
спортивного спрямування.

На засіданні були також підбиті підсумки виступу команди України на V 
зимових Європейських юнацьких олімпійських днях, які проходили з 10 по 16 
березня 2001 року в місті Вуокатті (Фінляндія). Обговорено хід підготовки до 
VI літніх Олімпійських днів, які пройдуть в місті Мурсія (Іспанія).

Під час засідання прийнято низку важливих постанов. Наприклад, “Про про-
ведення в Україні 23 червня “Олімпійського дня бігу” й “Олімпійського тижня”. 
Програмою передбачено різноманітні спортивні змагання, конкурси, конферен-
ції на олімпійську тематику, виставки, зустрічі з видатними спортсменами і ді-
ячами олімпійського руху.

Прийнята також постанова про заходи НОК по відзначенню 10-ї річниці про-
голошення незалежності України.

С. Бубка – голова Комісії атлетів МОК
14-15 червня 2001 року в Римі відбулася І Асамблея європейських атлетів, 

на якій були присутні представники 38 Національних олімпійських комітетів. 
Україну репрезентували член МОК Сергій Бубка та генеральний секретар Во-
лодимир Геращенко. Розглянуто три основних питання: проблема допінгу та 
дозволених харчових додатків, перевантаження спортсменів і соціальна адап-
тація після завершення кар’єри.

Було проведено вибори Комісії атлетів. Сергія Бубки обрано до її членів. 
Після цього члени Комісії одноголосно обрали його своїм головою.

20 червня у Києві відбувся семінар-зустріч керівництва НОК України з прези-
дентами та генеральними секретарями національних спортивних федерацій і го-
ловами фізкультурно-спортивних товариств. Під час семінару обговорено низку 
важливих питань. Наприклад, про активізацію співпраці. Особливу увагу треба 
звернути на технічні питання, наприклад, освітлення спортивних баз для того, 
щоби телебачення могло вести з них трансляцію змагань. Також було відзначено 
необхідність підготовки кваліфікованого медичного та суддівського персоналу.
У своїй доповіді президент НОК повідомив про придбання пересувної ме-

дичної лабораторії, яка може використовуватися для потреб усіх федерацій і 
спортсменів.
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Було поінформовано про створення робочої групи для підготовки до Олім-
пійських ігор в Афінах 2004 року.

Генеральний секретар НОК Володимир Геращенко повідомив про надання 
допомоги національним спортивним федераціям через програму “Олімпійської 
солідарності” МОК, наголосивши на важливості співпраці спортивних федера-
цій з відповідними міжнародними структурами, що має позитивно вплинути на 
подальший розвиток спорту в Україні.
У своєму виступі віце-президент НОК Юрій Маслачков зупинився на підго-

товці олімпійського резерву і відзначив, що одним із найважливіших підготов-
чих етапів є літні й зимові Європейські юнацькі олімпійські дні (фестивалі), що 
проводяться під егідою МОК і ЄОК, у підготовці до яких НОК України надає 
нашим спортсменам всесторонню підтримку.
Учасники відзначили, що подібні зустрічі є важливим кроком до зміцнення 

співпраці між НОК і спортивними організаціями, знаковим етапом у вирішенні 
існуючих проблем і можливих труднощів.

5 липня 2001 року НОК України підписав меморандум про співробітни-
цтво з правничою фірмою “Юріс”, а також угоду про співробітництво з офі-
ційним інтернет-провайдером НОК фірмою “Relcom-Ukraine” терміном до 
2005 року.

За рік співробітництва з ним НОК України заснував свою інтернет-сторінку. 
З 15 липня 2001 року на офіційному сайті НОК України за підтримки “Relcom-
Ukraine” стартувала вікторина на олімпійську тематику. Сайт НОК набуває зміс-
товнішого вигляду, створюються нові рубрики.

Жак Рогге – восьмий Президент МОК
Усі з нетерпінням очікували на початок роботи 112 сесії МОК, яка повинна 

була вирішити питання з обранням нового Президента МОК. Вона розпочала 
свою роботу 12 липня 2001 року у Москві.

Напередодні до усіх Національних олімпійських комітетів надійшов лист 
від Президента МОК Хуана Антоніо Самаранча. Він писав:

“Шановні друзі!
Як ви добре знаєте, мій строк повноважень як Президента Міжнародного 

Олімпійського Комітету закінчується 16 липня.
Протягом минулих двадцяти років я докладав усіх зусиль, щоб зміцнити 

та модернізувати олімпійський рух. Довгострокова економічна стратегія, яку 
розробив МОК, сьогодні гарантує, що всі наші заходи на користь молоді світу 
будуть підтримуватись до 2012 року. Я впевнений, що новий президент продо-
вжить забезпечення фінансової надійності олімпійського руху в майбутньому. 
Це стосується, зокрема, фінансування програм розвитку “Олімпійської солідар-
ності”. Універсальності Олімпійських ігор не можна досягти без надання тех-
нічної та фінансової допомоги тим, хто її потребує.
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З того часу, як став членом МОК в 1966 році, а 1980 року Президентом, я по-
стійно підтримував єдність олімпійського руху.

Саме національні федерації приєднуються до міжнародних федерацій, а їх 
представники складають частину національних олімпійських комітетів, які ма-
ють справу з розвитком спорту і знаходяться в постійному контакті з атлетами, 
яких ми приймаємо під час святкувань Олімпійських ігор. За технічний та ор-
ганізаційний аспекти змагань відповідають міжнародні федерації.

Тому, я вважаю, що важливо зміцнити цю єдність, яка надала змогу олімпій-
ському руху стати соціальною силою сучасної ери. Спортсмени, які є членами 
Комісії атлетів МОК, міжнародних федерацій та національних олімпійських ко-
мітетів, зараз відіграють провідну роль в олімпійському русі.

Я також гордий з того, що серед нас з 1981 року знаходяться жінки – члени 
МОК. Деякі з них ставали олімпійськими чемпіонками, президентами міжна-
родних федерацій або національних олімпійських комітетів. Однак, ми повинні 
продовжити наші зусилля, щоб жінки могли легко займати відповідальні та ке-
рівні посади в усіх структурах олімпійського руху.

Надаючи патронат МОК континентальним та світовим іграм, ми підтрима-
ли розвиток всіх видів спорту та традиційних ігор. Заснування Міжнародного 
Паралімпійського Комітету та організація з 1988 року Паралімпійських ігор не 
потребують ніяких подальших пояснень.

Олімпійський рух повинен підтримувати дуже добрі відносини з урядами та 
неурядовими організаціями, зокрема, з системою Організації Об’єднаних На-
цій. В той же час, ми чекаємо, що уряди поважатимуть автономію національних 
та міжнародних спортивних організацій. Є уряди, які приймають закони та ін-
вестують кошти в розвиток спорту для добробуту свого народу. Наша діяльність, 
незалежно від того, наскільки корисною вона може бути, є лише додатковою.

Ми в захопленні від того факту, що самміт тисячоліття Організації Об'єднаних 
Націй, який відвідали більше 160 глав держав та урядів, визнав в своїй за-
ключній декларації у вересні минулого року в Нью-Йорку наш символічний 
жест на користь розбудови миру через проект олімпійського перемир'я, наше 
зобов'язання по гуманітарній допомозі та захисту навколишнього середовища, 
нашу боротьбу проти покарань, які тривожать суспільство.

Я впевнений, що ви віддано будете служити олімпійському руху, зміцнюючи 
його єдність, що ви співпрацюватимете з моїм наступником, щоб сприяти його 
або її завданням та справам.

На закінчення, дозвольте мені просто подякувати вам від усього серця за 
вашу тісну співпрацю, передати мої найкращі побажання кожному національ-
ному спортивному руху та сказати: “До побачення”.

З повагою,
Хуан Антоніо САМАРАНЧ
Маркиз де Самаранч”
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Вибори Президента МОК відбулися 16 липня, 
в останній день сесії. Кандидатами були висуну-
ті: Аніта Дефранц (США), Жак Рогге (Бельгія), Ун 
Йонг Кім (Корея), Дік Паунд (Канада) та Пал Шмітт 
(Угорщина). В першому турі найменше голосів 
отримала Аніта Дефранц.

У другому, отримавши 59 голосів, новим Прези-
дентом МОК терміном на 8 років був обраний Жак 
Рогге. У своїй першій промові на посаді президента 
МОК Жак Рогге назвав Хуана Антоніо Самаранча 
своїм учителем і заявив, що буде послідовно продо-
вжувати його традиції та всіляко сприяти розвитку 
олімпійського руху в світі.

112 Сесія МОК 13 липня обирала місто проведення літніх Олімпійських ігор 
2008 року. Кандидатами висувалися Осака, Париж, Пекін, Стамбул і Торонто. В 
першому турі переможець не був визначений. Отримавши найменшу кількість 
голосів, Осака вибула з конкурсу. У другому, отримавши 56 голосів із 105, пере-
могу здобув Пекін.

На 112 Сесії МОК у Москві вирішено нагородити першого віце-президента 
НОК України Володимира Платонова за вагомий внесок у розвиток олімпій-
ського руху в Україні Олімпійським Орденом. 28 липня В. Платонову виповни-
лося 60 років.

Жак Рогге
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, як могло статися, що Хуана Антоніо Сама-
ранча обирали на посаду Президента МОК у Москві 1980 року, а 2001 року 
також у Москві замість нього обирали Жака Рогге?

– Це звичайний збіг обставин. Сесії МОК, їхній порядок денний, як відо-
мо, планують заздалегідь. Як правило, вони відбуваються по всьому світу. Пре-
зидент МОК і члени Виконкому не виділяють якісь визначні місця для цього. 
Прагнуть, щоб усі країни та їхні визначні місця були причетні до історії МОК, 
яка щоденно твориться.

Не дивлячись на хмари, які неодноразово збиралися над МОК, Хуану Анто-
ніо Самаранчу вдалося вести “Олімпійський корабель” правильним курсом. Ні 
фінансові скандали, ні звинувачення у корупції, ні інші негаразди не могли по-
хитнути авторитет Президента МОК.

До того ж, у нього не було достатньо сильних конкурентів. Роки йшли, а його 
кожного разу обирали на наступні чотири роки керування. Усі очікували, що 
він сам оголосить про відставку. Так і сталося у Москві на 112 сесії МОК. Саме 
тоді й обрали Жака Рогге.

– Чи могли б ви розповісти про Хуана Антоніо Самаранча і його діяль-
ність на посаді Пре-
зидента НОК? Ви у 
своїх нотатках лише 
епізодично торкає-
теся його особистос-
ті. Думається, мож-
на було би ширше 
розповісти про цю 
непересічну особис-
тість.

– Згоден. Хуан Ан-
тоніо Самаранч, дій-
сно, постать велика 
і досить колоритна. 
Його заслуги в роз-
витку олімпійського Х. Самаранч і Ж. Рогге – зміна варти
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руху у світі величезні. Як жоден Президент МОК до нього, він дуже багато 
зробив для консолідації МОК, утвердження його авторитету в світі, розбудови 
інфраструктури, зміцнення фінансової бази. Але, гадаю, перед цим варто було 
би назвати усіх його попередників.

У хронологічному порядку – це Димитріос Вікелас (Греція), П’єр де Кубер-
тен (Франція), Анрі де Байє-Латур (Бельгія), Юханнес Зігфрид Едстрем (Шве-
ція), Ейвері Брендедж (США), Майкл Морріс Кілланін (Великобританія), Хуан 
Антоніо Самаранч (Іспанія, Каталонія) і Жак Рогге (Бельгія). Використаємо 
дані з чудової книжки “Президенти Міжнародного олімпійського комітету”, що 
вийшла під редакцією М. Булатової у видавництві “Олімпійська література”.

Отже, сьомий Президент МОК Хуан Антоніо Самаранч народився 17 липня 
1920 року в Барселоні у заможній каталонській родині. Після закінчення Барсе-
лонського університету деякий час займався бізнесом, поєднуючи цю роботу з 
тренерською (хокей на роликових ковзанах). Ставав зі збірною Іспанії чемпіо-
ном світу.

На межі 40-х-50-х років радник зі спорту в муніципалітеті Барселони, був 
обраний президентом Національної федерації катання на роликових ковзанах 
Іспанії, очолював делегації Іспанії на VII зимових Олімпійських іграх (Кортина 
д’Ампеццо, 1956 р.), Іграх ХVII Олімпіади (Токіо, 1964 р.).

1963 року Самаранч очолив Найвищу раду спорту Іспанії, а 1967 року його 
обрали президентом НОК Іспанії. 1968 р.: Хуан Антоніо Самаранч – шеф про-
токолу МОК, 1970 – член виконкому, а в 1974 – віце-президент.

1977 року, після падіння диктатури Франко та встановлення дружніх сто-
сунків між Іспанією та СРСР, Хуана Антоніо Самаранча призначають послом 
Іспанії в СРСР.

На сесії МОК, що відбувалася у Москві в липні 1980 року його обрали Пре-
зидентом МОК. Ця подія сталася напередодні його 60-річчя.

В оприлюдненій Самаранчем програмі було визначено такі пріоритетні на-
прямки діяльності МОК: модернізація олімпізму, розширення сфери діяльності, 
боротьба з допінгом, боротьба за збереження Олімпійських ігор.

– Чи виступав Хуан Антоніо Самаранч проти політики бойкоту Олімпіад?
– Так. У лютому 1982 року Президент МОК звернувся до Генерального секре-

таря ООН із пропозицією визнати незалежність Міжнародного олімпійського 
комітету та про розширення можливостей проводити Олімпійські ігри в будь-
якій частині світу без політичних втручань.

Хуан Антоніо Самаранч активно виступав проти політики бойкотів Ігор, яку 
проводили США й СРСР. Перед МОК неодноразово поставали неординарні 
проблеми, проте кожного разу під керівництвом Президента їх вдавалося уни-
кати.

1986 року, за угодою, досягнутою з міською владою Лозанни, збудовано но-
вий будинок МОК, який дістав статус незалежної міжнародної організації.
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На 95-ій сесії МОК, що відбулася 29 серпня – 1 вересня 1989 року в Сан-
Хуані (Пуерто-Рико), повноваження Самаранча було подовжено ще не чотири 
роки. І так тривало кожні чотири роки.

– Чи сприяв Самаранч зміцненню фінансової бази МОК?
– Х. А. Самаранч вів активну політику пошуку незалежного фінансування ді-

яльності МОК. Було розв’язано проблему рекламно-спонсорської діяльності, а 
також одержано доходи від інших джерел, не обмежуючись продажем прав на 
телетрансляції, зокрема від реалізації монет, видавничої продукції тощо.

Швейцарська газета “Шпорт” назвала Самаранча першим професіональним 
менеджером. Гасло Самаранча: “Не пливти за політичною течією, а керувати з 
позиції фінансової сили”.

Фінансові доходи МОК різко зростали. Чимало діячів спорту і журналістів 
вважають, що нинішній союз спорту і телебачення – це предмет економіки та 
виживання Олімпійських ігор, це духовна сфера, яка збагачує суспільство.

Про олімпійський спорт Хуан Антоніо Самаранч каже так: “Олімпійський 
рух – це, по суті, рух виховний… Наша мета – поєднати спорт з культурою, ви-
хованням і освітою на благо гармонійного розвитку людини. Спорт має заохо-
чувати радість від докладання зусиль”.

Хуан Антоніо Самаранч закликав організаторів олімпійських заходів поклас-
ти край щедрим подарункам, розкішним лімузинам, помпезним торжествам, ви-
тратам на п’ятизіркові готелі, розважальні програми для дружин олімпійських 
керівників.
У вересні 1993 року на 101-ій сесії МОК у Монако повноваження Самаранча 

було подовжено ще на чотири роки. Саме на цій сесії винесено ухвалу про ви-
знання Національного олімпійського комітету України.

Хуан Антоніо Самаранч відвідував Київ, неодноразово листувався з керівни-
ками нашої держави щодо актуальних проблем діяльності НОК.

– Чи можете ви прокоментувати факт обрання нашого видатного спортс-
мена Сергія Бубки головою Комісії атлетів МОК?

– Цей факт особливого коментування не потребує. Як відомо, така Комісія, 
як інші, постійно переобирається. При розгляді цього разу кандидатури на по-
саду голови, погляди на Сергієві Бубці зупинилися не випадково. По-перше, він 
закінчив виступати як спортсмен. По-друге, мав досить заслуг, щоби бути об-
раним. По-третє вів активну громадську діяльність, обраний до Верховної Ради 
України.

А, зрештою, кому як не йому, олімпійському чемпіону, багаторазовому чем-
піону світу і Європи, очолювати Комісію атлетів МОК?
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Розділ дванадцятий

У ДОЛИНІ 
СОЛОНОГО 
ОЗЕРА

29 серпня 2001 року відбулося чергове засідан-
ня Виконкому НОК України, на якому розглянуто 
низку важливих питань. Шеф місії НОК України 
Василь Карленко доповів про хід підготовки до ХІХ 
зимових Олімпійських ігор 2002 року в Солт-Лейк-
Сіті (США). Він повідомив про принципи форму-
вання олімпійської команди України. Вони такі:

– до команди, вперш за все, долучать тих спортсменів, які претендують на 
призові місця або тих, що можуть претендувати на місця з 4 по 12;

– за пропозиціями обласних відділень НОК, спортивних федерацій будуть 
включені також ті молоді перспективні спортсмени, які мають набути необхід-
ного досвіду для вдалої участі в наступних Олімпійських іграх.

В. Карленко побував в олімпійському селищі у Солт-Лейк-Сіті, де прожива-
тиме українська делегація, ознайомився з умовами житла. Шеф місії НОК Укра-
їни наголосив, що Україна може розраховувати на медалі в біатлоні, фрістайлі, 
фігурному катанні та лижних гонках.

Він сказав, що за останній час було проведено два засідання Штабу олімпій-
ської підготовки. На останньому визначена кількість спортсменів, що представ-
лятимуть Україну в Солт-Лейк-Сіті.
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Це майже 70 осіб, із них 23 – команда з хокею. Найбільш представницькими 
видами спорту для України будуть біатлон, лижні гонки, фігурне катання.

Василь Карленко зазначив також, що Олімпійські ігри в Солт-Лейк-Сіті про-
ходитимуть за дуже складних кліматичних умов на висоті майже 1800 м над 
рівнем моря. Тому НОК України робить все необхідне для того, щоби наші 
спортсмени проходили підготовку в умовах, наближених до Солт-Лейк-Сіті. 
Необхідну допомогу в цьому вкотре надасть українська діаспора, завдяки якій 
наші спортсмени вже сьогодні мають можливість тренуватися за таких умов у 
штаті Айдахо (США).

Зроблено повідомлення про контракти, які були укладені НОК з постачаль-
никами спортивного екіпірування фірмами – “Діана” та “Діадора”. Згідно з 
контрактом, “Діана” забезпечує спортивною уніформою національні команди 
України з плавання, синхронного плавання та водного поло, “Діадора” – коман-
ди з боксу, дзюдо, греко-римської та вільної боротьби, велоспорту та стрільби 
з лука. Крім того “Діадора” забезпечує всіх українських спортсменів парадною 
формою на Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті.

20 серпня в Національному експоцентрі України в Києві відкрилася ювілей-
на виставка “Україна. Десять років незалежності”. На ній були представлені 
експозиції різних галузей промисловості, освіти, культури, в тому числі й екс-
позиція, присвячена фізичній культурі та спорту, підготовлена Державним комі-
тетом молодіжної політики, спорту і туризму України та НОК України.

На ній можна було побачити фотографії відомих українських спортсменів, 
переможців і призерів Олімпійських ігор, вимпели спортивних змагань, кубки 
за перемоги в багатьох міжнародних змаганнях і зразки іншої спортивної атри-
бутики. На великому екрані гості переглядали відеосюжети про участь і пере-
моги українських спортсменів на Олімпійських іграх.

18 жовтня 2001 року відбулася зустріч керівництва НОК України та керівни-
ків представництва “Кока-кола” в Україні. Мета зустрічі – обговорити аспекти 
майбутньої співпраці. Президент НОК Іван Федоренко відзначив, що не зва-
жаючи на скрутне економічне становище, більшість питань, пов'язаних із під-
готовкою й участю українських спортсменів до зимових Олімпійських ігор уже 
вирішено.

Надійні зв’язки НОК України встановив із всесвітньо відомою компані-
єю “Самсунг”, всіляко сприяючи просуванню на український ринок її торгової 
марки, виконуючи рекламні зобов'язання. Згідно з новою підписаною угодою 

“офіційний спонсор Олімпійської команди України” надає НОК України безпо-
воротну фінансову допомогу та безкоштовну електронну продукцію власного 
виробництва.

Крім того, компанія зобов'язується нагородити українських атлетів-призерів 
зимових Олімпійських ігор 2002 року цінними подарунками. Зі свого боку, 
НОК України надає компанії “Samsung Еlесtrоnісs Со., Ltd.” зазначений статус, 
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а також бере на себе зобов'язання запрошувати представників компанії на всі 
офіційні церемонії та заходи НОК, рекламувати компанію, сприяти просуван-
ню марки “Самсунг” у громадських стосунках та в публікаціях у пресі.

Нова перебудовча сверблячка
8 листопада під головуванням президента НОК України Івана Федоренка від-

булося наступне засідання Виконкому НОК, на якому розглянуто низку важли-
вих питань. Шеф місії НОК України на ХІХ Олімпійських зимових іграх 2002 
року в Солт-Лейк-Сіті Василь Карленко доповів про уточнений склад олімпій-
ської збірної команди України. Максимальна кількість членів делегації, врахо-
вуючи тренерів та медичний персонал, а також офіційних осіб може становити 
213 осіб. Проте остаточний склад делегації, як підкреслено, буде визначений у 
січні 2002 року з урахуванням усіх здобутих ліцензій.

На засіданні заслухано звіти Миколаївського та Чер-
нігівського відділень НОК України, які робили перші 
кроки на шляху утвердження як регіональні структу-
ри.

Повідомлено, що ХІІІ сесія Генеральної асамблеї 
НОК України має відбутися 14 грудня 2001 року. Чле-
ни Виконкому активно обговорили питання про робо-
ту Комісії “Спорт для всіх”. Головна ідеєя створення 
цієї Комісії: залучення широких верств населення до 
занять фізичною культурою та спортом. Важливим 
моментом у реалізації задумів мають стати відповідні 
державні документи, зокрема освітні програми – ме-
тодологічна основа для спеціалістів і фахівців галузі 
фізичного виховання та спорту.

Члени Виконкому затвердили положення “Про Комісію атлетів”, розглянули 
пропозиції стосовно відзначеннюя 50-річчя участі атлетів України в Олімпій-
ських іграх сучасності у складі команди СРСР, затвердили стипендії НОК Укра-
їни серед студентів навчальних закладів.

І знову доводиться говорити про те, що Президент України Леонід Кучма 
вкотре реорганізував фізкультурно-спортивну галузь. Замість Державного ко-
мітету молодіжної політики, спорту і туризму України на цей раз створено дві 
установи – Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, який очолила 
Валентина Довженко та Державний комітет України з питань фізичної культури 
і спорту, який очолила член Виконкому НОК України, президент Олімпійської 
академії України Марія Булатова.

М. Булатова
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Наш гість Жан-Франк Каспер
3 грудня 2001 року в приміщенні Державного комітету України з питань фі-

зичної культури і спорту відбулася зустріч керівництва комітету, НОК України, 
керівників спортивних федерацій України зі зимових видів спорту з президен-
том Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), президентом Міжнародної 
федерації олімпійських зимових видів спорту (AIOWF) паном Жан-Франком 
Каспером і координатором програми ФІС “Допомога та розвиток” паном Джо-
зефом Майнером.

На зустрічі були присутні президент НОК України Іван Федоренко, голова 
Державного комітету України з питань фізичної культури та спорту, президент 
Олімпійської академії України Марія Булатова, президент Федерації біатлону 
України Володимир Бринзак, віце-президент Федерації, шеф місії НОК України 
на ХІХ зимових Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті Василь Карлен-
ко, президент Федерації фігурного катання України Володимир Мельниченко, 
віце-президент Федерації Людмила Михайловська, віце-президенти Федерації 
лижного спорту України Володимир Малежик та Анатолій Студзінський.

Іван Федоренко привітав почесних гостей, зазначивши, що сподівається на 
їх підтримку у розвитку зимових видів спорту в Україні. Він зупинився на пла-
нуванні календаря спортивних змагань і проведенні міжнародних змагань зі зи-
мових видів спорту в Україні. Враховуючи наявність таких спортивних споруд, 
як Палац спорту та “Крижинка”, які відповідають міжнародним стандартам, в 
Україні можуть проводитися міжнародні змагання з фігурного катання та шорт-
треку.

Ще одним важливим питанням, що розглядалося на зустрічі, було виготов-
лення в Україні спортивного інвентарю для зимових видів спорту.

Ще через кілька днів – новий візит. 7 грудня 2001 року в Києві відбулася 
зустріч керівництва НОК України з віце-президентом НОК Естонії, заступни-
ком голови Європейської комісії атлетів, членом Парламенту Естонії Юрієм 
Таммом. До речі, ще спортсменом він закінчив Київський державний інститут 
фізичної культури і спорту. А призером Олімпійських ігор з метання молоту 
став, тренуючись в Анатолія Павловича Бондарчука, уславленого українського 
спортсмена і тренера, разом із двічі олімпійським чемпіоном Юрієм Сєдих. Але 
головне життєве надбання Юрія Тамма в Україні – його дружина, українка за 
походженням, киянка.

Почесний гість розповів про ті зміни, що відбулися за 10 останніх років в 
Естонії у сфері спорту. НОК Естонії об'єднаний зі спілкою спортивних федера-
цій. Обидві сторони висловили зацікавлення в розвитку двосторонніх стосун-
ків у галузі спорту та можливості проведення тренувальних зборів естонських 
спортсменів на спортивних базах Криму.
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ХІІІ сесія Генеральної асамблеї НОК
12 грудня 2001 року відбулося засідання Виконкому НОК України, на якому 

затверджено звіт про роботу Виконкому в 2001 році, розглянуто зміни та допо-
внення до Статуту НОК України, затверджено бюджет на 2002 рік. Члени Ви-
конкому обговорили пропозиції федерацій та інших колективних членів щодо 
можливості їх членства в складі НОК та зміни у складі Виконкому.

14 грудня 2001 року відкрилася ХІІІ сесія Генеральної асамблеї НОК, яка 
підбила підсумки роботи у році, що минає, розглянула ряд важливих питань 
розбудови олімпійського руху та розвитку спорту вищих досягнень в Україні.

Засідання розпочалося з приємної церемонії. Член Виконкому МОК Сергій 
Бубка від імені Президента МОК Жака Рогге вручив першому віце-президенту 
НОК України Володимиру Платонову Олімпійський Орден за вагомий внесок у 
розбудову олімпійського руху в Україні.

Президент НОК Іван Федоренко привітав і висловив подяку за підтримку 
спонсорам і партнерам НОК України. За допомогою компанії “Самсунг Елек-
тронікс” усі відділення НОК забезпечені комп’ютерною технікою.

Президент також запропонував проголосити наступний рік роком спортив-
них федерацій з олімпійських видів спорту. “Ми повинні допомогти нашим фе-
дераціям стати на ноги, щоб вони були самостійними та дієвими. Федерації по-
винні взяти на себе функції організації та проведення змагань. Зараз більшість 
з них існують лише на папері”.

НОК прийняв постанову про призначення іменних стипендій особистим, 
головним, державним тренерам і науковим працівникам національних збірних 
команд України за результатами Ігор ХХVII Олімпіади 2000 року в Сіднеї та 
тренерам збірної команди з олімпійських видів спорту за підсумками виступу 
спортсменів на чемпіонатах світу та Європи 2001 року.

Було проінформовано про засідання Організаційного комітету з участі в ХІХ 
зимових Олімпійських і Паралімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті, яке 
проходило під головуванням Прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха. Тут 
ішлося про використання коштів від спортивних лотерей. Вони працюватимуть 
на спорт, залишаться на місцях.

Голова Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 
Марія Булатова доповідала про кількісний склад української делегації на зимо-
ві Олімпійські ігри. Вона складатиметься зі 137 осіб, із них – 60 спортсменів.
Усі, як було заявлено, мають можливості потрапити до десяток кращих. Ви-

значено три пріоритетних види спорту, в яких, швидче за все, можна очікувати 
медалі: біатлон (жінки), лижні гонки (жінки), фрістайл.

На сесії внесено зміни до складу НОК: у зв'язку з припиненням повнова-
жень представників деяких спортивних федерацій та обласних відділень НОК 
України, їхні повноваження передані іншим особам. За пропозиціями федера-
цій і відділень НОК членами НОК України обрані:
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Лесик Саманджия – президент Федерації тхеквондо (ВТФ) України;
Сергій Серьогін – голова Полтавського обласного відділення;
Ігор Лисов – президент Федерації України зі стрибків у воду;
Олександр Бандурко – перший віце-президент, виконавчий директор Феде-

рації футболу України;
Микола Федорук – представник Чернівецького обласного відділення;
Ірина Мусієнко – президент Федерації кінного спорту України;
Олександр Кучеренко – президент Федерації водного поло України;
Валерій Жуляєв – президент Федерації України з веслування на байдарках і 

каное.
Генеральна асамблея НОК України прийняла рішення про обрання до складу 

Виконкому голову Комісії атлетів НОК України Катерину Серебрянську. Зважа-
ючи на те, що останнім часом розширюється співпраця паралімпійського руху 
з олімпійським, членом Виконкому НОК України був також обраний президент 
Національного Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

До колективних членів обрано Асоціацію спортивних журналістів України. 
Генеральна асамблея також погодилася з рішенням Виконкому розглянути про-
позиції інших організацій, для чого буде створено відповідну робочу групу.

Члени НОК визнали роботу Виконкому за звітний період задовільною, за-
твердили звіт ревізійної комісії та бюджет НОК України на 2002 рік.

Генеральна асамблея погодилася з ідеєю проголошення 2002 року роком 
підтримки спортивних федерацій з олімпійських видів спорту. Було запропо-
новано підготувати лист до Президента України Леоніда Кучми з проханням 
про зустріч із керівним складом та активом НОК України для обговорення та 
вирішення нагальних питань щодо розбудови олімпійського руху та розвитку 
спорту вищих досягнень в Україні.

Співпраця з мас-медіа
27 грудня від-

булася традиційна 
урочиста церемо-
нія нагородження 
переможців кон-
курсу серед спор-
тивних журна-
лістів “Олімпійці 
України”, який 
був проведений 
Комісією НОК 
України “Засоби 
масової інформа- Комісія по зв’язках із ЗМІ та пропаганди НОК України
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ції та пропаганда олімпійського руху” й Асоціацією спортивних журналістів 
України.

Переможці визначались у дев’яти номінаціях.
Президент НОК Іван Федоренко привітав учасників і переможців конкурсу, 

відзначивши велику роль, яку відіграють засоби масової інформації в пропа-
ганді спорту серед широких верств населення. Він також висловив впевненість 
у тому, що тісна співпраця між НОК і спортивними журналістами триватиме і 
надалі, приносячи користь українському спорту.

Голова Комісії Ігор Засєда звернувся до присутніх із тим, щоби якомога кра-
ще висвітлювати вітчизняний олімпійський спорт, його досягнення та пробле-
ми.

Згідно з досягнутоюдомовленістю, 15 січня 2002 року відбувся семінар для 
спортивних журналістів. У ньому взяли участь президент НОК України Іван 
Федоренко, голова Державного комітету України з питань фізичної культури і 
спорту Марія Булатова, президент Національної телекомпанії України (НТКУ) 
Ігор Сторожук, перший віце-президент НОК України, ректор НУВФС Воло-
димир Платонов, віце-президент НОК України Юрій Маслачков, генеральний 
секретар НОК України Володимир Геращенко, шеф місії НОК України на ХІХ 
зимових Олімпійських іграх Василь Карленко, віце-президент НТКУ Юрій Ай-
вазян, президенти спортивних федерацій України зі зимових видів спорту, голо-
ви фізкультурно-спортивних товариств і велика група представників ЗМІ.
У вступному слові Марія Булатова повідомила присутніх про попередній 

склад української делегації, що прямуватиме до Солт-Лейк-Сіті, підкресливши, 
що підготовка й участь всіх українських олімпійців відповідно профінансована 
і забезпечена усім необхідним.

В Солт-Лейк-Сіті попрямує і група журналістів, з них 11 осіб акредитує 
НОК України. Тележурналістів НТКУ буде 13 осіб. Вирішено питання їх екіпі-
рування. Державний комітет забезпечує усіх парадною формою, НОК України 

– спортивною формою.
Іван Федоренко повідомив, що 7 лютого в Олімпійському селищі Солт-Лейк-

Сіті відбудеться підняття українського прапору, а на 12 лютого заплановано 
проведення Дня України.

Ігор Сторожук розповів, що планується 135 годин телетрансляцій Олімпій-
ських ігор у Солт-Лейк-Сіті на Національному телебаченні. НТКУ отримує по-
вну підтримку у вирішенні існуючих проблем.

Ректор Національного університету фізичного виховання і спорту професор 
Володимир Платонов виступив із доповіддю, в якій розповів журналістам про 
своє бачення їхньої ролі у розбудові олімпійського руху та розвитку спорту ви-
щих досягнень.

Виступав також перший заступник голови Центральної ради ФСТ “Динамо” 
Віктор Корж. Він наголосив на потребі заснування загальнодержавної спортив-
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ної газети, яка би враховувала потреби всіх видів спорту і, тісно співпрацюю-
чи з Державним комітетом України з питань фізичної культури і спорту, НОК 
України, спортивними федераціями та ФСТ, широко висвітлювала життя феде-
рацій з усіх видів спорту, їх розвиток, проблеми, досягнення.

Обговорено питання тісної співпраці телекоментаторів із фахівцями із зимо-
вих видів спорту, щоби залучати їх до коментарів, підвищуючи цим професій-
ний рівень передач.
У ці дні надійшло приємне повідомлення про те, що на засіданні Ради Олім-

пійського Ордену Міжнародного Олімпійського Комітету, вирішено нагородити 
уславленого українського гімнаста Бориса Шахліна Олімпійським Орденом.

Солт- Лейк-Сіті: тривожні очікування
23 січня 2002 року відбулося засідання Виконкому НОК, на якому розглядало-

ся аж вісім питань. Але найактуальнішими були ті, які пов’язувалися з від’їздом 
нашої спортивної делегації на ХІХ зимові Олімпійські ігри до Солт-Лейк-Сіті. 
Повідомлено, що до складу команди увійде не 60 спортсменів, як планувалося 
раніше, а 70. Збільшення відбулося за рахунок того, що олімпійський відбір 
пройшла бобслейна команда. Поїздку вона здійснюватиме за рахунок самофі-
нансування.

Хоч Україна і не належить до країн, де розвинуті зимові види спорту, інтерес 
до виступу наших атлетів на ХІХ Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті  був не 
прихований. Ми звикли до того, що наші спортсмени можуть піднести сюрприз 
будь-коли. А тут ще повідомлення про те, що в Іграх братимуть участь деякі 
африканські країни!

І знову наших на Олімпіаду проводжали урочисто, з повагою. Звучали теплі 
напутні слова, побажання успіхів, повернення з перемогю.

6 лютого в олімпійському селищі відбулась урочиста церемонія підняття пра-
пора України. Її учасників привітав дитячий хор. Виступив мер олімпійського 
селища Спенс Ессельс. Шефу української місії Василю Карленку було вручено 
грамоту на… право проживання в селищі.

Прапор України під час урочистого відкриття Олімпіади несла уславлена 
біатлоністка, срібна призерка Олімпіади-98 у Нагано, Олена Петрова.

Коли почалися будні Олімпіади, настрій наших уболівальників був дещо зі-
псутий невдалими виступами лижників. Ірина Тереля прийшла лише десятою, 
а Валентина Шевченко взагалі посіла 22 місце, на 45-му опинилася Віта Яким-
чук. Драматичною виявилась для наших і гонка на 10 км класичним стилем.

Лише у марафоні, на 30-кілометровій дистанції, вже під завісу Олімпіади, 
буквально розізлилася Валентина Шевченко. Вона посіла п’яте місце. Це повідо-
млення вдома зустріли з великою радістю і назвали проривом у жіночих стартах.

Провалом названо виступ чоловіків – Романа Лейбюка і його товаришів. 
Жодного місця у шістках як у спринті, так і на довгих дистанціях.
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Без наших розіграли на-
городи й у фігурному катанні. 
Кращі результати показали 
танцюристи – Олена Груши-
на та Руслан Гончаров, але і 
вони лише дев’яті. Як зізна-
валися наші спортсмени, усіх 
підводили нерви. Марно зга-
яні чотири роки підготовки. 
Забагато від них вимагали у 
підготовчому періоді.

Передостанньою фінішу-
вала на дистанції 3000 метрів 
ковзанярка Олена М’ягких. 
Виявилося, що їй дуже дале-
ко до слави Віри Бриндзей, як 
і іншому учасникові цих зма-
гань Андрію Фоміну.

Не впізнати було на-
ших біатлоністок. На 15-
кілометровій дистанції Олена 
Петрова була 24-ою, Оксана 
Яковлева – 27-ою, Оксана 
Хвостенко 29-ою, а Олена Зу-
брилова, на яку дуже сподіва-
лися, 32-ою.

А перемогла німкеня Ан-
дреа Хенкель. Розуміючи, що у спорті “все трапляється”, зазначимо низьку 
фізичну підготовленість наших дівчат, що підтвердили інші старти. Найкраща 
Тетяна Водоп’янова з результатом 31 – е місце на 7,5 – кілометровій дистанції 
припустилася чотирьох промахів і у стрільбі на 10 км. Були деякі надії на еста-
фету, але і тут невдача – десяте місце. Передові позиції, якими ми пишались у 
жіночому біатлоні на попередніх Олімпіадах, розтанули буквально на очах.

У третій десятці чи не на всіх дистанціях опинилися і наші хлопці – В’ячеслав 
Деркач, Руслан Лисенко, Роман Прима, Андрій Дериземля та Олександр Біла-
ненко. Слабкою втіхою виявилось сьоме місце в естафеті 4 х 7,5 км.

Ні на що, як відверто заявили, не сподівалися на цій Олімпіаді наші боб-
слеїсти. Але за підсумками чотирьох заїздів Олег Поливач, Богдан Замостяник, 
Олександр Іванишин і Юрій Журавський зайняли непогане 22 – е місце.

Непогане враження справила у груповому турнірі гра наших хокеїстів. За-
йняте друге місце у групі “В” дало право поборотися за дев’яте місце з другою 

В. Шевченко на дистанції
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командою групи “А” – збірною Латвії. Та поступилися. У першому періоді ра-
хунок був 6: 0 на користь наших суперників. У підсумку – 2: 9.

На тринадцятому місці із 70 учасниць опинилася українська гірськолижниця 
Юлія Сипаренко. Це великий крок уперед порівняно із 32 місцем на минулоріч-
ному чемпіонаті світу.

Найменше сподівалися на успіх у санному спорті, але саме тут були досяг-
нуті найвищі результати. Спочатку на санній трасі олімпійського парку Юти 
Лілія Лудан з Київщини порадувала входженням до фіналу, а потім і шостим 
місцем серед найсильніших. Було від чого радіти і тренеру Валентину Папе-
ровому.

Через кілька днів її досягнення перевищив лижний акробат, закарпатець Ста-
ніслав Кравчук. Успішно подолавши кваліфікаційний бар’єр, у фіналі він зумів 
посісти почесне для України п’яте місце. Ото усі досягнення.

Після повернення додому президент НОК Іван Федоренко назвав зимову 
Олімпіаду для українських спортсменів “провальною”. У біатлоністок “була 
складна ситуація в команді”, а лижниці “не знали положення про правила про-
ведення змагань”.

Буквально насмішило усіх виправдання лижників і біатлоністів на те, що 
не вгадали з мастилами, хоча над цією проблемою мали працювати досвідчені 
спеціалісти.

Своїми враженнями поділилася і голова Державного комітету України з пи-
тань фізичної культури і спорту Марія Булатова. Нагадаємо, що вона очолила 
спортивне відомство наприкінці листопаду минулого року і навряд чи могла 
щось змінити за час, що лишався до Олімпіади.

Високо оцінила міністр спорту лише здобутки Лілії Лудан, Станіслава Крав-
чука, Валентини Шевченко та хокеїстів. Серед причин, що позначилися на ре-
зультатах спортсменів, Марія Булатова назвала прорахунки при організації тре-
нувального процесу. Тренери запевняли, що участь у етапах Кубка світу для 
біатлоністів стане хорошою підготовкою, а виявилось, що ці комерційні старти 
лише усе зіпсували. Помилковим було названо і рішення за яким спортсмени 
жили не в олімпійському селищі, а у приватному секторі.

Ось чому старші тренери біатлоністів Роман Бондарук і Роман Зубрилов 
відправлені додому з Олімпіади задовго до останнього старту.
А загалом головна причина у слабкій матеріально-технічній базі зимово-

го спорту, відсутності спеціалізованих трас, трамплінів, стрільбищ, ковзанок. 
Тільки про це відповідальні за розвиток зимових видів спорту ніколи не гово-
рять уголос.

Підсумком обговорення результатів Олімпіади стало створення спеціальної 
комісії, яка мала підготувати національну програму розвитку зимових видів 
спорту. Але, скажемо відверто, матеріальній базі у ній і на цей раз не було при-
ділено достатньої уваги.
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Ще не вляглися пристрасті навколо виступів українських спортсменів на ХІХ 
зимових Олімпійських іграх, як до цього міста вирушила делегація спортсменів-
паралімпійців.

7 березня у їхньому селищі піднято прапор України і відбулась урочиста це-
ремонія на честь офіційної їх участі у VIII зимових Паралімпійських іграх.
У стартах взяли участь представники 36 країн і серед них наша делегація, 

найменша на Олімпіаді – лише 11 спортсменів. Забігаючи наперед зазначимо, 
що, виступаючи лише у двох видах програми, вони привезли на батьківщину 
12 медалей.

Найбільше трофеїв у Світлани Трифонової з Кривого Рога та Олени Юрков-
ської з Макарова, Київщина. На їх рахунку вісім медалей здобутих на лижних і 
біатлонних трасах. Більше нагород одержала лише 58-річна норвежка Рагнільд 
Міклебуст. З норвежцями наші спортсмени дружать віддавна і вважають їх сво-
їми вчителями.

Не менш вражаючі успіхи у чоловіків. На 5-ти та 10-ти кілометрових дис-
танціях для спортсменів із вадами зору здобув дві срібні медалі кіровоградець 
Олег Мунц (лідер Володимир Сторожук). У гонці на сидячих лижах бронзова 
нагорода у харків’янина Миколи Овчаренка. І остання, дванадцята, у біатлоніс-
та зі Сум Віталія Лук’яненка (лідер Володимир Іванов).

Не встигли паралімпійці повернутися додому, як їх наздогнало повідомлен-
ня про те, що Президент МОК Жак Рогге надіслав до НОК України листа з 
подякою за ті щасливі моменти спортивних змагань, у яких брали участь наші 
спортсмени-інваліди під час Ігор у Солт-Лейк-Сіті.

Таких би успіхів олімпійцям!
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, як ви прокоментуєте підсумки ХІХ зимових 
Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті?

– Оцінка однозначна: значний відступ назад навіть у порівнянні з попере-
дніми зимовими Олімпіадами. Незрозуміла передчасна ейфорія, незнання умов 
змагань і ситуації, відсутність належного контролю за підготовкою спортсме-
нів.

– А хіба ми могли очікувати чогось кращого за цілковитої неуваги до роз-
витку зимових видів спорту у попередні роки?

– Так казати не можна. Увага була і досить відчутна. Держава виділила на під-
готовку спортсменів значно більше коштів, а ніж чотири роки тому. Були ство-
рені усі умови. Тільки стріляй і бігай. Але у спортсменів щось не склалося.

– Щось не склалося можна казати про когось одного. Але щоби не склало-
ся одразу в усіх, – такого не буває. Я вкотре підвожу вас до пошуку відповіді 
на запитання: коли ми будемо піклуватися про створення умов для плідної 
підготовки у себе вдома? Умови треба створювати не для одного-двох про-
відних, посилаючи безперервно на збори за кордон. Треба ростити нові ре-
зерви, шукати талановиту молодь, якісно проводити власні внутрішні зма-
гання, де можна було би виявляти талановиту молодь. А хіба це можливо 
без створення сучасних трас і ковзанок на теренах України? Неозброєним 
оком було видно, як розгублено почувалися наші.

– Ми про це вже говорили. Готуючись до Олімпіади, в Солт-Лейк-Сіті по-
будували не тільки відмінні, а, можна сміливо сказати, надсучасні спортивні 
об’єкти для змагань з усіх зимових видів спорту з прицілом на довгострокове 
використання. До цього невеликого містечка проклали сучасну автомагістраль 
і залізницю.

Звичайно, усього цього наші спортсмени не бачили у себе. От і розгубили-
ся.

Як відомо, за підсумками неофіційного командного заліку, з п’ятьма очками 
і без жодної медалі наша команда посіла 26-те місце. Опинилася серед тих дер-
жав, які взагалі не розвивають зимові види.

При розборі “польотів” спеціалісти небезпідставно відзначали грубе пору-
шення тренерами основних принципів раціональної підготовки до головних 
змагань чотирирічного циклу. Однією з причин невдач є відсутність у країні 
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чіткої стратегії розвитку зимових видів спорту. Немає злагодженості і взаємо-
розуміння, чіткого поділу обов’язків між НОК і Держкомспортом, ФСТ і відом-
ствами, федераціями з видів спорту.

Як правильно зазначалось, усе це неможливе без забезпечення якісної під-
готовки резерву, насамперед у спортивних школах, училищах, центрах олімпій-
ської підготовки, збірних командах.

В усіх цих структурах має забезпечуватися системний перехід спортсменів 
з однієї ланки до другої.

І взагалі, незрозуміла заява про відсутність якісних лижних мастил. Надто 
пізно відлучили від збірної тренерів, які на усі лади вихваляли себе і своїх пе-
рестарілих спортсменів.

Висновок напрошується сам собою: починати треба з масового спорту, 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, перегляду системи змагань.

– Чи не бачили ви підтексту у приїзді до України президента Міжнарод-
ної федерації лижного спорту Ж. Каспера напередодні зимових Олімпій-
ських ігор?

– Мені здається, що подібних візитів в Україну робиться вкрай мало. Аби час-
тіше, може щось би змінилося на краще. Нам треба прислуховуватися до думок 
спеціалістів, готуватися до їхнього візиту. І обов’язково треба організовувати 
зустрічі таких гостей із вищих посадових осіб до вищих посадових осіб дер-
жави, щоби вони на власні вуха чули, як розвивається інфраструктура зимових 
видів спорту за кордоном і в нас. Може у підсумку такого візиту було б якесь 
доручення уряду.
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Розділ тринадцятий

ПЕРЕБУДОВА 
НА 
МАРШІ

В цьому ми ще раз переконалися, коли влягли-
ся пристрасті від зимової Олімпіади, а усі думки 
стали спрямовуватись у бік літньої Олімпіади – 
2004, що мала відбутися на стародавній грецькій 
землі, у Афінах.

12 квітня президент НОК України Іван Федоренко зустрівся з головою пред-
ставництва компанії „Самсунг Електронікс” в Україні паном Джей Чан Йоном. 
Компанія не перший рік є офіційним спонсором олімпійської команди України. 
Були розглянуті результати співробітництва та перспективи подальшої співп-
раці.

Президент НОК подякував компанію „Самсунг” за підтримку, відзначивши 
що в Солт-Лейк-Сіті українські спортсмени не мали жодних проблем у забез-
печенні, а от виступили на рівні власних можливостей.

Пан Джей Чан Йон відзначив, що компанія „Самсунг Електронікс” вже дав-
но співпрацює з Міжнародним Олімпійським Комітетом, підтримуючи олім-
пійський рух у всьому світі. Політикою компанії є підтримка спорту в кожній 
країні, тому українське представництво компанії приділяє значну увагу розви-
тку спорту в Україні та з радістю підтримує НОК і олімпійську команду Укра-
їни.
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Зустріч з Ларисою Латиніною
Ми мало, що знаємо про героїв українського спорту, які волею долі розкида-

ні по світах. Легенда українського спорту, дев'ятиразова олімпійська чемпіонка 
Лариса Латиніна останнім часом живе у Москві. Але про Україну пам’ятає за-
вжди. Вона частий гість у Херсоні, де народилася і вчилася в середній школі. Не 
забуває і про Київ, де закінчувала Інститут фізичної культури, стала видатною 
спортсменкою.

23 квітня кияни знову зустрічали свого кумира. З легендою українського і 
світового спорту зустрівся і президент НОК України Іван Федоренко. На цей 
раз Лариса Латиніна прибула до Києва для одержання нагороди за перемогу в 
загальнонаціональній акції “Зірка України”.

На зустрічі були 
голова Держком-
спорту Марія Бу-
латова, заступник 
голови Мирослав 
Дутчак, генераль-
ний секретар НОК 
України Володимир 
Геращенко та гене-
ральний секретар 
Української федера-
ції гімнастики Мар-
гарита Ануфрієнко.

Іван Федоренко 
привітав почесну 
гостю, відзначив-
ши:

– Про Ваші вагомі 
здобутки прихильники спорту в Україні чудово знають. Ті традиції, що були за-
кладені Вашим поколінням, не вмерли і це було ще раз доведено під час нещо-
давно завершеного чемпіонату Європи в Греції. Спортивна гімнастика в Україні 
розвивається, з'являються молоді таланти. Ми намагаємось створювати гарні 
умови для тренувань та роботи тренерів. Одним із важливих завдань, що стоїть 
перед нами, є повернення на батьківщину висококваліфікованих українських 
тренерів, що зараз працюють за кордоном.

Президент НОК за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні 
та видатні спортивні досягнення на Олімпійських іграх вручив Ларисі Латині-
ній Почесну відзнаку – найвищу нагороду НОК України.

Зворушливими були зустрічі уславленої спортсменки з тими, із ким вона 
разом здобувала нагороди на найпрестижніших змаганнях.

Л. Латиніна на прийомі в НОК України
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Прощання з Валерієм Лобановським
На початку травня несподівано під час фут-

больної зустрічі у Запоріжжі між київським “Ди-
намо” та місцевим “Металургом” знепритомнів 
тренер киян легендарний футболіст 60-их років, 
Валерій Лобановський. Через кілька днів він по-
мер.

16 травня на київському стадіоні “Динамо” 
спортивна громадськість, футбольні уболівальни-
ки прощалися з цією унікальною особистістю.

Десятки тисяч спортивних уболівальників, 
друзів і колег із різних регіонів України приїхали 
віддати шану Валерію Васильовичу. Стадіон “Ди-
намо”, на якому він торував шлях до футбольних 
вершин, від дня його смерті називається стадіо-
ном імені Валерія Лобановського. Великий метр 
удостоєний посмертно найвищої державної на-
городи – звання Героя України. Велика кількість 
вінків і квітів, нескінченні черги людей і сльози 
на очах стали справжньою шаною легендарному 
футболісту та тренеру.

Керівництво НОК України поклало до гробу 
Лобановського вінок і квіти. Весняним дощем 
плакав Київ… Прощавай, Великий Майстре…

Нарада у Президента України
Нарешті, глава держави відгукнувся на звернення президента НОК і керів-

ників спортивних організацій України щодо зустрічі, щоб обговорити критич-
ний стан із матеріально-фінансовим забезпеченням галузі.

9 вересня 2002 року Президент України Леонід Кучма зібрав нараду. Головне 
питання, яке вносилося до порядку денного – підготовка до наступних Олімпій-
ських ігор. Розглядався майже весь спектр проблем, пов'язаних з олімпійською 
підготовкою, починаючи з фінансування в цьому році, планування бюджету на 
наступний, фінансування, робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, училищ 
олімпійського резерву.

Найгострішою проблемою є стан баз олімпійської підготовки, їхня занедба-
ність. Також порушено питання, пов'язані із законодавчим вирішенням проблем 
спорту, зокрема з уведенням в дію Закону “Про підтримку олімпійського та па-
ралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні”.

За підсумками наради Кабінету міністрів України дано доручення провести 

Прощавай, 
Великий Майстре!
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засідання за участю голів обласних державних адміністрацій, на якому розгля-
нути та затвердити чіткий комплексний план виконання доручень Президента з 
вирішення питань, які визріли у спорті вищих досягнень.

Президент України підтримав також пропозицію, щоби кошти, отримані від 
реалізації спортивних лотерей, працювали саме на спорт, а не акумулюватися в 
державному бюджеті.

По результатах зустрічі НОК України 12 вересня провів нараду з президен-
тами спортивних федерацій, на якій розглянули болючі питання, зокрема робо-
та дитячих-юнацьких спортивних шкіл та підготовка майбутнього резерву.

Крокуємо до Європи
З 15 по 18 жовтня у Києві з візитом перебувала делегація експертів Комітету 

з розвитку спорту Ради Європи. Мета – надання практичної допомоги в питан-
нях антидопінгової діяльності.

В складі делегації адміністратор департаменту спорту Мезут Оз'явуз, ди-
ректор департаменту міжнародних зв'язків та розвитку, представниця Фінської 
антидопінгової агенції Пірйо Кроувіла, директор центру спортивної медицини, 
лабораторії біохімічного аналізу Луїш Хорта та голова Шведської антидопінго-
вої комісії Крістіна Оліндер.

Під час зустріч керівництва НОК України з почесними гостями обговорені 
нагальні питання антидопінгової діяльності.

Зокрема, Валерій Александров детально розповів гостям про систему санк-
цій, які накладаються Федерацією легкої атлетики України на спортсмена, 
допінг-проба якого виявилась позитивною.

Представники Ради Європи запевнили присутніх, що посприяють у вирі-
шенні існуючих проблем та готові продовжити роботу по наданню практичної 
допомоги у питаннях антидопінгової діяльності. Україна не матиме перешкод у 
здійсненні кроків в напрямку до Європи. Активно вживаються заходи до зміни 
діючого законодавства.

Втрачають статус олімпійських
У зв’язку з поступовим скороченням програм Олімпійських ігор члени МОК 

Сергій Бубка та Валерій Борзов 4 листопада НОК України стали ініціаторами 
зустрічі з керівниками федерацій України з сучасного п'ятиборства, веслування 
на байдарках і каное, федерації бейсболу та софтболу.

Розглянувши різні аспекти розвитку та популярності цих видів спорту, Ко-
місія МОК з олімпійської програми вийшла з пропозицію про виключення цих 
видів спорту з програми Олімпійських ігор, починаючи з Ігор XXIX Олімпіади 
2008 року в Пекіні.

Нагадаємо, що МОК дотримується тенденції скорочення кількості учасників 
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змагань, офіційних осіб та преси на Іграх. З цією метою Комісія проаналізувала 
інтерес глядачів до всіх змагань програми Олімпійських ігор, глобальності їх 
розвитку, зацікавленості телекомпаній у показі змагань тощо. Остаточне рішен-
ня поки що не прийнято. Тому керівники федерацій звернулися до членів МОК 
в Україні підтримати їхні види спорту для подальшої участі в програмі Ігор.

Член Виконкому МОК Сергій Бубка зазначив, що такі важливі рішення, як 
включення або виключення з програми Ігор виду програми чи виду спорту в 
цілому може прийняти лише сесія МОК, на якій за відповідні рішення голосу-
ватимуть всі члени МОК.

Валерій Борзов запропонував керівникам федерацій внести пропозиції щодо 
реформ у видах спорту та модернізації програми, що може сприяти у вирішенні 
проблеми. Члени МОК висловили готовність підтримати пропозиції федера-
цій.

13 листопада відбулося засідання Виконкому НОК України. Прийнято рішен-
ня стосовно проведення 20 грудня цього року звітно-виборної XIV Генеральної 
асамблеї. До 5 грудня мають бути подані кандидатури на посаду президента, до 
13 грудня – кандидатури на членство в НОК України на термін з 2002 по 2006 
рік.

Розглянувши пропозиції Вчених рад навчальних закладів, Виконком НОК 
затвердив стипендії для студентів вищих навчальних закладів галузі фізичної 
культури і спорту.

Виконком НОК постановив нагородити найвищою нагородою НОК – По-
чесною відзнакою Сергія Операйла, члена НОК України, голову Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, а також 
Аллу Басіну, віце-президента Федерації настільного тенісу України, Любов Се-
ребрянську, віце-президента Української федерації гімнастики, Олександра Бі-
лязе, віце-президента Спортивного клубу Сергія Бубки.

Голова медичної Комісії НОК Анатолій Пуцов розповів про склад та напрям-
ки діяльності Комісії. Він підкреслив, що триває процес її створення і станов-
лення, але вже визначено основні напрямки її подальшої діяльності.

16 листопада президент НОК України Іван Федоренко та заступник голови 
Держкомспорту Мирослав Дутчак відвідали редакцію спортивних програм На-
ціональної телекомпанії України, привітали працівників редакції з професій-
ним святом.

Вони подякували спортивним журналістам за тісну співпрацю з НОК Укра-
їни, відзначивши, що спорт вищих досягнень і його розвиток в Україні є не-
можливим без професійного висвітлення на телебаченні. Побажавши телевізій-
никам подальших творчих успіхів, кращих із них було нагороджено за вагомий 
внесок у пропаганду олімпійського руху в Україні пам'ятними знаками “За вне-
сок в олімпійський рух”. Олена Степанищева, Валерій Костінов, Сергій Саве-
лій, Фарід Досаєв і Юхим Шарпанський щиро подякували НОК.
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30 листопада у Виставковому центрі “Акко Інтернешнл” відбулось урочисте 
засідання НОК України, в якому взяли участь усі чемпіони та призери Олімпій-
ських ігор, президенти спортивних федерацій, голови фізкультурно-спортивних 
товариств, керівники регіональних відділень НОК, спортивні функціонери, 
представники ЗМІ й інші.

НОК України висловив щиру подяку всім тим, хто підтримав проведення 
заходів, зокрема офіційним спонсорам і партнерам – компаніям “Самсунг Елек-
тронікс”, “Кока-кола”, “Діадора”, “Діана”, “Юріс”, “Релком”, “Укрексімбанку”, 
інформаційним партнерам – “Першому Національному” та газеті “Команда”.

Урочисте засідання НОК України відбулося за підтримки Київської міськдер-
жадміністрації, Держкомспорту України, Молодьспортлото, компанії “AVON”, 
яка забезпечила кожного учасника заходу парфумерним набором, компанії 

“Фуджі-спорт”, – виготовила пам'ятні фотоальбоми, компанії “Гетьман-фуршет”, 
– забезпечила обслуговування заходу.

28 листопада президент НОК України Іван Федоренко та віце-президент 
компанії “Діадора” Марко Мессіні підписали нову Угоду про співробітництво 
терміном на 2 роки. За умовами компанії надається статус “Офіційний спон-
сор і постачальник спортивної екіпіровки Федерацій вільної боротьби, греко-
римської боротьби, дзюдо, стрільби з луку, велосипедного спорту і боксу”, а та-
кож статус “Офіційного спонсора та постачальника спортивної екіпіровки для 
Олімпійської збірної України на Іграх XXVIII Олімпіади 2004 року в Афінах”.

50-річчя Гельсінкі
19 липня 2002 року виповнилося 50 років від першого виступу українських 

спортсменів на Іграх XV Олімпіади у Гельсінкі. В складі збірної команди СРСР 

“Діадора” – партнер НОК України
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тоді було 25 представників України. Вони змагалися у 9 видах спорту і завою-
вали 10 золотих, 11 срібних та одну бронзову медалі.

По суті, то був перший великий урочистий вихід спортсменів СРСР на між-
народну арену, хоча в деяких видах спорту вже проводилися чемпіонати світу 
і Європи, з яких наші провідні спортсмени повертались зі золотими медалями 
переможців.

Тому виходу надавалася надзвичайно велика увага. Перед спортсменами 
СРСР ставилося завдання будь-що перемогти збірну команду США, найголо-
внішого ідеологічного суперника. Усі без винятку спортсмени звітували перед 
спеціальною комісією, давали обіцянку виступити гідно, посісти високе місце. 
Деяких комісія тримала по стійці струнко до години часу, з’ясовуючи далеко не 
спортивні проблеми, перевіряючи наявність родичів за кордоном, місцезнахо-
дження під час війни.

У багатьох областях країни регіональні відділення НОК організували уро-
чистості з нагоди цієї історичної дати. Апогеєм стали заходи НОК, що були 
проведені 29-30 листопада в столиці України. На запрошення НОК уперше до 
Києва приїхали чемпіони та призери Олімпійських ігор попередніх років.

Насичена програма включала зустрічі з керівництвом держави, відвідання 
Музею спортивної слави, покладання квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку, 
Михайлові Грушевському, до Монументу Незалежності.

29 листопада призерів Олімпійських ігор усіх років приймав Голова Верхо-
вної Ради України Володимир Литвин. У своїй промові він відзначив, що досяг-

У боротьбі зі СНІДом немає байдужих



183

нення олімпійців є гордістю держави, а держава має піклуватися і створювати 
всі належні умови для підготовки спортсменів. “Олімпійський рух – це суспіль-
не явище, з яким не можна порівняти будь-яку іншу сферу людської діяльнос-
ті”.

Від імені олімпійців до Голови Верховної Ради України звернулася срібна 
призерка Ігор XXII Олімпіади в Москві Ніна Уманець:

– Ми дуже вдячні державі за увагу, яка приділяється спорту. Дуже раді, що 
вчора переважна більшість депутатів підтримала Закон України “Про внесення 
змін до Закону України “Про підтримку олімпійського, параолімпійського ру-
хів та спорту вищих досягнень”

Прем’єр-міністр України Віктор Янукович влаштував у Маріїнському Пала-
ці прийом на честь олімпійських чемпіонів.

– Українські герої Олімпіад довели усьому світові, що наша країна – справді 
велика спортивна держава, – сказав глава Уряду. – Спорт – це не просто змаган-
ня, це складова культури, престиж держави, справжня школа патріотизму.

Від імені Президента країни Прем’єр-міністр вручив великій групі олімпій-
ських чемпіонів державні нагороди.

На численних світлинах, що вмістив журнал “Олімпійська арена”, закар-
бовані гімнасти Ніна Бочарова, Лариса Латиніна, Лілія Подкопаєва, Ігор Ко-
робчинський і Борис Шахлін, борці Іван Богдан, В’ячеслав Олейник і Ельбрус 
Тедеєв, баскетболісти Анатолій Поливода та Сергій Коваленко, важкоатлети 
Султан Рахманов і Денис Готфрід, легкоатлети Володимир Голубничий, Віктор 
Цибуленко й Інеса Кравець, багато інших героїв усіх повоєнних Олімпіад.

XIV СЕСІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ НОК
20 грудня 2002 року відбулася XIV звітно-виборна сесія Генеральної асамб-

леї НОК України, яка заслухала звіти про роботу НОК за 1998-2002 роки та 
ревізійної комісії, розглянула питання подальшого розвитку спорту в Україні, 
обрала новий склад керівництва НОК.

Спочатку прийнято рішення про зміни в пункті 5.15. Статуту НОК України. 
Відтепер кандидатуру на пост президента НОК можна висувати безпосередньо 
в день голосування.
У своєму виступі президент НОК Іван Федоренко підбив підсумки роботи за 

чотириріччя. Цей період, за його словами, був значним кроком уперед в утвер-
дженні українського олімпійського руху. Насамперед, зміцніли регіональні від-
ділення, яким НОК надав суттєву матеріальну допомогу. В окремих місцях, що-
правда, траплялися непорозуміння. Управління фізкультури і спорту обласних 
адміністрацій у їх створенні бачили конкурента, що заважатиме керувати про-
цесом.

Інший найголовніший підсумок чотириріччя – становлення федерацій із ви-
дів спорту, яким також надано матеріальну допомогу. Стали традиційними що-
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місячні зустрічі з президентами федерацій, 
деяким допомогли у пошуку спонсорів.

Для порівняння наведемо суми, які ви-
ділено НОК у цьому чотириріччі:

– регіональним відділенням – 390 тис. 
грн.

– спортивним спорудам і базам – 245 тис. 
грн.

– спортклубам – 55 тис. грн.
– федерації велоспорту – 114,3 тис. грн.
– федерації біатлону – 518 тис. грн.
– федерації стрибків у воду – 1 тис. грн.
Упродовж чотирьох років багато працю-

вали з юристами, чимало документів дове-
лося розробляти буквально з нуля.

З 1 квітня 2001 року 95 тренерів одер-
жують іменні стипендії в розмірі 306 – 510 
грн., 23 спортсмени одержують стипендії 
МОК у розмірі 1500 грн., 44 спортсмени 
одержують стипендії в розмірі 370 – 520 
грн. Загальна вартість екіпірування, що 
надав НОК спортсменам, становить 2 млн. 
740 тис. грн.

У своєму виступі Іван Федоренко також повідомив, що знімає свою кандида-
туру на пост президента НОК на користь Віктора Януковича, Прем'єр-міністра 
України, голову Організаційного комітету з підготовки й участі спортсменів 
України в Олімпійських і Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих і 
Всесвітніх універсіадах.

Генеральна асамблея затвердила новий склад НОК України на 2002-2006 
роки зі 139 членів.

119 зі 121 зареєстрованого члена НОК нового скликання підтримали канди-
датуру Віктора Януковича. Усі інші претенденти на пост президента – Валерій 
Борзов, Анатолій Писаренко, Микола Марценюк зняли свої кандидатури без 
зайвих заяв.

Першим віце-президентом обрано Івана Федоренка, віце-президентами – 
Анатолія Писаренка та Миколу Костенка, Володимир Геращенко був переоб-
раний на посаді генерального секретаря.

Члени НОК також обрали новий склад Виконавчого комітету з 23 осіб і реві-
зійну комісію (Анатолій Усенко – голова, Іван Куроченко, Євген Михайлов).

У своїй промові новообраний президент, подякувавши за довіру, окреслив 
принципи, за якими має працювати новий НОК – прозорість і колегіальність у 

Президент НОК України 
В. Янукович
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прийнятті рішень. Основним завданням НОК Віктор Янукович бачить забезпе-
чення стабільного фінансування підготовки спортсменів до Олімпійських ігор 
шляхом залучення позабюджетних коштів.

Високими нагородами – Орденами Міжнародного Олімпійського Комітету 
нагороджено видатних представників олімпійського руху – Бориса Шахліна та 
Михайла Баку. Нагородами Європейського Олімпійського Комітету нагородже-
ні:

Володимир Кулик – член НОК, перший віце-президент НОК України 1991-
1998 рр.;

Юрій Маслачков – віце-президент НОК України 1998-2002 рр.;
Анатолій Усенко – член Виконкому НОК України 1990-2002 рр., голова ФСТ 

“Колос”;
Борис Воскресенський – віце-президент Федерації футболу України;
Юрій Горський – генеральний секретар Федерації баскетболу України;
Віктор Гавриляк – колишній заступник Голови Держкомспорту України та 

перший заступник голови ЦР “Динамо”;
Мирослав Герцик – віце-президент НОК в 1990-1998 рр.;
Василь Драга – член Виконкому НОК України в 1990-1998 рр.,
Микола Золотаревський – віце-президент Спортивної спілки учнівської мо-

лоді України;
Іван Клопов – колишній голова ФСТ “Україна”.
За значний внесок у розбудову олімпійського руху в Україні Виконком НОК 

України нагородив найвищою нагородою НОК – “Почесною відзнакою”:
Віктора Швачка – президента Федерації бадмінтону України;
Сергія Операйла – голову Комітету фізичного виховання і спорту Міністер-

ства освіти та науки України;
Любов Серебрянську – віце-президента Української федерації гімнастики.
Пам'ятним знаком НОК України “За внесок в олімпійський рух” була нагоро-

джена Ірина Дерюгіна – віце-президент Федерації гімнастики України.
І вже 10 січня Прем'єр-міністр України, новообраний президент НОК Віктор 

Янукович у супроводі членів Виконкому та керівництва Держкомспорту відві-
дав Державний олімпійський навчально-тренувальний центр у Кончі-Заспі, де 
ознайомився з умовами підготовки провідних українських спортсменів до най-
престижніших стартів, зустрівся з членами збірних команд України.

Відбулася відверта розмова з тренерами збірних команд, спортсменами, ке-
рівництвом бази, де серед основних були питання якісної підготовки до наступ-
них змагань.

– Умови, в яких зараз тренуються наші спортсмени, м'яко кажучи, неолімпій-
ські, – поділився першими думками з журналістами В. Янукович. – Але при-
ємно те, що у наших спортсменів є здоровий дух і здорові амбіції. В розмові з 
тренерами і спортивними функціонерами олімпійського руху ми чітко визначи-
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лися, що маємо робити, щоб витримати графік підготовки і якісно підготувати 
спортсменів.

Цьогорічна підготовка проходитиме в складних умовах, адже дуже багато 
часу згаяно марно, та ми не втрачаємо надії. Усе залежатиме від рівня фінан-
сування. Це питання буде обов'язково відпрацьовано з великими платниками 
податків. Переговори з ними зараз відбуваються і я вже можу вам доповісти, 
що ми відібрали близько ста подібних підприємств. Залучення позабюджетних 
коштів стане одним з головних питань, з яким постійно працюватиме НОК.

Я вважаю, що ми будемо закріплювати деякі підприємства не тільки за фе-
дераціями, а й за окремими спортсменами, що дозволить створити гідні умови 
для підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. Кожний регіон має зробити 
свій внесок в розвиток олімпійського руху.

Донецький регіон не стане винятком, я вважаю, що його внесок має бути 
не меншим, ніж на рівні ВВП, який в області зараз близько 22%. У мене були 
розмови майже з усіма губернаторами і всі вони висловили бажання допомогти, 
адже нас всіх об'єднує велике прагнення – гідно виступити на Олімпійських 
іграх, прославляючи нашу країну.

Наміри вишукати кошти для гідної підготовки спортсменів до Олімпіади 
Прем’єр-міністр підтвердив уже найближчим часом. 20 січня в Кабінеті міні-
стрів України відбулося перше засідання Виконавчого комітету Національного 
олімпійського комітету України нового скликання.

Президент НОК ще раз наголосив на основних принципах, за якими має 
працювати новий НОК:

– В складі Виконкому зібрались однодумці, які сприятимуть розвитку олім-
пійського руху. Ми разом вивчали теперішній стан справ і чітко усвідомлюємо, 
що першочерговим завданням є забезпечення фінансово-матеріальної бази під-
готовки наших спортсменів до Олімпійських ігор, – сказав Віктор Янукович.

Під час засідання вирішено багато питань, що мають стати основою роботи 
нового НОК. Зокрема, був розглянутий розподіл обов'язків між президентом, 
першим віце-президентом, віце-президентами та генеральним секретарем НОК, 
затверджено перелік постійних комісій, робочих груп і їх керівників. Врахову-
ючи досвід попередніх років прийняли рішення, що роботою відповідних під-
розділів НОК керуватимуть члени Виконкому, а самі комісії будуть приведені 
відповідно до подібних у МОК.

Робота комісій та інших підрозділів НОК має відіграти важливу роль у ви-
рішенні існуючих проблем.

З метою покращання стану справі з підготовки спортсменів до Ігор XXVIII 
Олімпіади 2004 року в Афінах Виконком прийняв рішення запропонувати Держ-
комспорту утворити групу експертів для детального аналізу та корекції програм 
підготовки з видів спорту.

Згідно з рішенням XIV Генеральної асамблеї була проведена аудиторська пе-
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ревірка фінансово-господарської діяльності НОК з грудня 1998 року по грудень 
2002 року.

Члени Виконкому обговорили план заходів із виконання пропозицій та кри-
тичних зауважень, висловлених у звіті президента НОК України та під час його 
обговорення на XIV Генеральній асамблеї НОК 20 грудня 2002 року. План захо-
дів окреслює основні завдання у роботі Олімпійського комітету в найближчий 
час.

Розглянувши звернення керівників баз олімпійської підготовки, Виконком 
розглянув розподіл спонсорської продукції компанії “Самсунг Електронікс”, 
офіційного спонсора олімпійської збірної України. Нагадаємо, що підписана 
угода між НОК і “Самсунгом” передбачає надання коштів і продукції для забез-
печення підготовки збірних України до Ігор в Афінах.

На засіданні обговорювалася також необхідність реконструкції споруди у 
центрі Києва, названого Олімпійським будинком, у якому поруч із НОК Украї-
ни розмістилися б федерації з видів спорту.

Підсумки спортивного року
30 січня у прес-центрі НСК “Олімпійський” Асоціація спортивних журна-

лістів України підбивала підсумки спортивного року, що минув. На традиційну 
зустріч привітати журналістів прийшли перший віце-президент НОК України 
Іван Федоренко, члени Виконкому НОК, представники спортивних федерацій.

Іван Федоренко висловив вдячність спортивним журналістам за плідну 
співпрацю, зачитав подяку президента НОК Віктора Януковича, в якій йдеться 
про значний внесок АСЖУ у висвітлення знаменної події в олімпійському русі 
України – 50-річчі участі наших спортсменів в Олімпійських іграх сучасності, 
яке відзначалася наприкінці минулого року. Іван Федоренко також вручив пре-
зиденту АСЖУ пам'ятні сувеніри НОК України.

549 спортивних журналістів із усіх регіонів України взяли участь в опиту-
ванні, визначивши за результатами чемпіонатів світу, Європи, інших міжнарод-
них та національних змагань 2002 року десятку кращих спортсменів. Ось як 
розподілились місця:

Яна Клочкова та Олег Лисогор – плавання, Руслан Пономарьов – шахи, Ві-
талій і Володимир Клички – бокс,  Деніс Готфрід – важка атлетика, Ельбрус 
Тедеєв – вільна боротьба, Ганна Безсонова – художня гімнастика, Юрій Білоног 

– легка атлетика, Андрій Шевченко – футбол.
Найкращим тренером року визнано Валерія Лобановського, найкращою ко-

мандою – збірну України з хокею з шайбою.
Лауреатами Асоціації спортивних журналістів України стали: “у номінації 

краще спортивне видання року” – “Спорт сегодня”, “краща газета року – “2000”, 
“кращий журнал року” – “Спортклуб”, “краща спортивна редакція телебачен-
ня” – СТБ, “краща спортивна редакція радіо” – “Ера”, “кращий спортивний від-
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діл газети” – “Правда Украины”, “краще спортивне місто України” – Донецьк, 
“краща спортивна арена країни” – НСК “Олімпійський”, “кращий проект року” – 
журнал “Мій спорт”, “краща акція року” – футбольний “Кубок мільйонів” (“Ро-
бітнича газета”), “краща прес-служба” – Комітет ФФУ із зв'язках із ЗМІ та гро-
мадськістю, “краща обласна Асоціація” – Львівська.

Індивідуальні призи отримали: за вірність спортивній журналістиці – Анато-
лій Косий (газета “Днепр вечерний”, Дніпропетровськ), Борис Арончик (Мико-
лаїв); за великий внесок у спортивну журналістику України – Валентин Щерба-
чов (Всесвітня українська спортивна агенція); золотий фонд АСЖУ – Михайло 
Сорока (“Урядовий кур'єр”), Юрій Малишев (“Миколаївські новини”, Мико-
лаїв), Анатолій Дятлов (“Вечірні вісті”), Василь Гаджега (Ужгород), Валерій 
Никоненко (Київ); золоті пера та голоси АСЖУ – Валерій Валерко (“Вечірній 
Київ”), Сергій Клейцун (ТРК “Київ”), Юрій Юріс (спеціальний кореспондент 
газети “Спорт-експрес” в Україні, Донецьк), Микола Несенюк (“День”), Сергій 
Полховський (“1+1”); кращий фотокореспондент АСЖУ – Михайло Черничкін 
(журнал “Мій спорт”); молода гвардія, надія АСЖУ – Ганна Мироненко (що-
тижневик “Бізнес-армія”, Дніпропетровськ).

Кубок президента АСЖУ “За підтримку Асоціації спортивних журналістів 
України” отримав Ігор Руденко (Харків), а приз журналістських симпатій – Сер-
гій Морозов, заслужений тренер України з футболу.

Усі лауреати отримали призи та оплески від своїх колег, які таким чином 
вшановували свою нелегку, але таку необхідну для спорту справу.

Комісії НОК
31 січня в приміщенні НОК України відбулося перше засідання Комісії НОК 

“Спорт для всіх” на чолі з її головою Олегом Дьоміним, заступником Глави Ад-
міністрації Президента України.

Розглянуто коло питань, серед яких:
– участь НОК України в розробці проекту Національної доктрини розвитку 

фізичної культури і спорту;
– надання практичної допомоги і спільна робота з Держкомспортом України 

в створенні центрів фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”;
– проведення “Олімпійського дня бігу” і “Олімпійського тижня” в Україні;
– участь НОК в проведенні фінальної частини других Всеукраїнських літніх 

спортивних ігор України 2003 року;
– організація та проведення традиційного напівмарафону, присвяченого Дню 

Незалежності України; розробка та показ на Національному телебаченні за-
гальноосвітніх програм, які сприятимуть залученню широких верств населення 
України до занять фізичною культурою і спортом.

Засідання пройшло в конструктивному дусі, висловлено багато думок і про-
позицій щодо подальшої роботи.
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Прийшов час М. Костенка
5 лютого Президент України Леонід Кучма своїм Указом призначив Миколу 

Костенка головою Державного комітету України з питань фізичної культури та 
спорту. Іншим Указом з цієї посади звільнено Марію Булатову, яка за короткий 
відрізок часу виявила себе неперевершеним організатором фізкультурного руху, 
принциповим і знаючим керівником.

7 лютого в приміщенні НОК України відбулося засідання Комісії НОК з ро-
боти зі спортивними федераціями України з олімпійських видів спорту на чолі з 
її головою Володимиром Бринзаком. До її складу увійшли керівники федерацій, 
які, об'єднавши зусилля, мають стати механізмом координування роботи феде-
рацій з олімпійських видів спорту, надання їм практичної допомоги у вирішенні 
багатьох питань.

У своєму зверненні до членів Комісії перший віце-президент НОК Іван Фе-
доренко окреслив своє бачення основних напрямків роботи. Зокрема, це надан-
ня практичної допомоги федераціям в отриманні статусу “національної”, який 
зараз мають лише 12 з 39 федерацій з олімпійських видів спорту, чіткий розпо-
діл стипендій спортсменам, враховуючи виплату 100 президентських стипен-
дій провідним спортсменам і тренерам, стипендій “Олімпійської Солідарності” 
МОК та стипендій НОК України.

Із метою забезпечення нормальних соціальних умов для провідних атлетів 
України Комісія має відпрацювати з Держкомспортом та федераціями систему 

розподілу цих стипендій.
26 лютого відбулося перше засідання 

Комісії НОК “Засоби масової інформації та 
пропаганда олімпійського руху” на чолі з но-
вим головою, членом Виконкому НОК Укра-
їни Олегом Волковим. В обговоренні питань 
активну участь взяв перший віце-президент 
НОК Іван Федоренко, представники засобів 
масової інформації. Зокрема, було затвердже-
но положення про роботу Комісії, її склад та 
попередній план роботи на поточний рік. За-
ступниками голови Комісії були обрані член 
НОК, президент Асоціації спортивних жур-
налістів України Михайло Волобуєв та за-
ступник головного редактора газети “Коман-
да” Євген Карельський. Розглянуто проект 
положення III Всеукраїнського спортивного 
конкурсу серед спортивних журналістів, об-
говорено номінації для визначення кращих.

М. Костенко
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Присутні розглянули також питання про роботу журналу “Олімпійська аре-
на” – офіційного видання НОК України та пропозиції щодо створення щотижне-
вої спортивної газети, яка стала би джерелом висвітлення вітчизняного спорту. 
Члени комісії вирішили створити робочу групу з відпрацювання концепції газе-
ти та розрахунків на її створення і забезпечення подальшого функціонування.

З поновленням виходу у світ “Спортивної газети” ця ідея відпала.
1 квітня у приміщення конференц-залу Державного олімпійського навчально-

тренувального центру в Кончі-Заспі за участю спортсменів, тренерів, спортив-
них фахівців відбулося відкрите засідання Комісії атлетів НОК України. В за-
сіданні взяли участь перший віце-президент НОК Іван Федоренко, член МОК в 
Україні Валерій Борзов, начальник управління спорту вищих досягнень Держ-
комспорту, президент Асоціації олімпійців Ніна Уманець.

До присутніх звернулася голова Комісії Катерина Серебрянська, яка зазна-
чила, що метою їх роботи є тісна співпраця із спортсменами, захист їх інтересів 
та вирішення існуючих проблем. На засіданні ухвалена та підписана Хартія 
солідарності спортсменів, метою якою є об'єднання зусиль у вирішенні різно-
манітних соціальних проблем, адже роль спортсменів у суспільстві не обмеж-
ується лише виступами на спортивних аренах.

Був затверджений план роботи Комісії, основними напрямками стане контр-
оль за здоров'ям атлетів, сприяння у освітянських програмах, навчанні спортс-
менів, підняття іміджу спортсменів шляхом проведення різноманітних проектів, 
залучення широких верств населення до заняття спортом та здорового способу 
життя як альтернативи наркотикам, алкоголю та палінню.

Перші закордонні візити В. Януковича
18 березня, перебуваючи з робочим візитом у Швейцарії, Прем'єр-міністр 

України, президент НОК Віктор Янукович зустрівся в Лозанні з Президентом 
Міжнародного олімпійського 
комітету Жаком Рогге і огля-
нув Олімпійський музей. У 
зустрічі з Президентом МОК 
брали участь віце-президент 
НОК, голова Держкомспорту 
Микола Костенко, член Ви-
конкому МОК та НОК Украї-
ни Сергій Бубка, голова Комі-
тету Верховної Ради України 
з питань молодіжної політи-
ки, фізичної культури, спорту 
та туризму Катерина Само-
йлик, народний депутат Укра- Комісія атлетів НОК України
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їни Олександр Кузьмук, Голова Київської міської державної адміністрації, член 
Виконкому НОК, президент Федерації хокею України Олександр Омельченко.

Під час зустрічі Віктор Янукович розповів про діяльність НОК України, його 
внесок в розвиток олімпійського руху, участь в програмах Олімпійської солі-
дарності МОК в 2001-2004 роках та про хід підготовки українських атлетів до 
Ігор XXVIII Олімпіади 2004 року в Афінах. Обговорено питання про боротьбу 
з використанням заборонених препаратів та методик допінгового характеру в 
спорті.

Важливою віхою у розвитку олімпійського руху в Україні став черговий за-
кордонний візит Прем'єр-міністра, президента НОК України Віктора Янукови-
ча. 

На цей раз на чолі української делегації він попрямував до Афін. До складу 
делегації увійшли віце-президент НОК, голова Держкомспорту Микола Кос-
тенко, члени МОК Сергій Бубка та Валерій Борзов, члени виконкому НОК Ка-
терина Серебрянська і Олександр Волков.

Під час візиту відбулись зустрічі з президентом НОК Греції Ламбісом Ніко-
лау та президентом Оргкомітету по проведенню Ігор XXVIII Олімпіади 2004 
року в Афінах Янною Ангелопулу-Даскалакі. Делегація могла оглянути усі 
об’єкти, що зводились для потреб олімпійців.

Афіни нагадували суцільний будівельний майданчик, який працював в де-
кілька змін. Остаточно завершеними можна було вважати лише дві олімпійські 
споруди. На 80 відсотків готові були олімпійське селище, яке складалося з трьох 
вулиць, довжина кожної більше одного кілометра. Олімпійці проживатимуть в 
двох – та чотириповерхових будинках. Після закінчення Ігор помешкання пере-
йдуть у власність городян.

На зустрічі з Президентом НОК Греції обговорено шляхи співпраці України 
та Греції у підготовці спортсменів до Ігор в Афінах. Зокрема, досягнута до-
мовленість стосовно підписання угоди щодо проведення спільних навчально-
тренувальних зборів з усіх видів єдиноборств і деяких циклічних видів спорту.

Засідання Виконкому НОК
24 квітня в приміщенні Кабінету Міністрів відбулося чергове засідання Ви-

конкому НОК України.
У вступному слові Віктор Янукович розповів про підсумки зустрічей з Пре-

зидентом МОК Жаком Рогге, президентом НОК Греції Ламбісом Ніколау та 
президентом Оргкомітету по проведенню Ігор XXVIII Олімпіади 2004 року в 
Афінах Янною Ангелопулу-Даскалакі.

Члени Виконкому заслухали інформацію шефа місії НОК України на Іграх 
XXVIII Олімпіади Андрія Власкова про склад кандидатів до олімпійської збір-
ної команди України на Афінську Олімпіаду – 2004 та фінансове і матеріально-
технічне забезпечення програм їх підготовки у поточному році.
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– Прогнозується, що українська команда в Афінах може здобути в 15-ти ви-
дах спорту 22-25 медалей, з яких 5-7 можуть бути золоті, що дозволить посісти 
місце серед 15-ти кращих країн у неофіційному командному заліку. Відповідно 
до кваліфікаційної системи відбору для участі в Іграх-2004 наші спортсмени 
спроможні завоювати близько 270 ліцензій.

Життя внесе у ці прогнози корективи, але, на думку доповідача, вони будуть 
незначні.

Щодо фінансового забезпечення, то потрібна сума витрат на забезпечення 
підготовки наших олімпійців в цьому році, включаючи вартість на реконструк-
цію і оснащення баз олімпійської підготовки, придбання наукового і медично-
го обладнання повинна становити понад 170 млн. гривень. Проте бюджетом 
Держкомспорту на поточний рік передбачено тільки 41 млн. 367 тис. гривень.

Великі сподівання керівництво спортивної галузі покладає на прийняття За-
кону України “Про внесення змін до Закону “Про підтримку олімпійського, па-
раолімпійського руху і спорту вищих досягнень в Україні”. Його ухвалення до-
зволить залучати позабюджетні кошти. Розгляд цього закону у другому читанні 
планується на 15 травня цього року.

Члени Виконкому заслухали інформацію шефа місії НОК України Юрія Мас-
лачкова про підсумки участі в VI зимовому Європейському юнацькому олімпій-
ському фестивалі та про підготовку до сьомого.

Цього ж дня, зважаючи на приїзд до Києва представників регіонів, була про-
ведена розширена спільна нарада НОК України та Держкомспорту.

Віце-президент НОК, голова Держкомспорту Микола Костенко розповів про 
основні напрямки взаємодії Держкомспорту, НОК, управлінь з фізичної культу-
ри і спорту облдержадміністрацій в період підготовки до Ігор XXVIII Олімпіа-
ди 2004 року в Афінах.

Зокрема, повідомлено про результати наради Прем'єр-міністра України з мі-
ністрами та головами облдержадміністрацій з питань підготовки спортсменів 
України до Ігор в Афінах. Микола Костенко наголосив на важливості прийняття 
Закону “Про внесення змін до Закону України “Про підтримку олімпійського, 
параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні”. Він також звер-
нувся до присутніх з проханням активніше проводити роботу на місцях, звер-
татися за підтримкою до народних депутатів у регіонах, адже прийняття закону 
дозволить значно покращити ситуацію з фінансуванням галузі.

Президент компанії “MIBS-Sportius Hospitality S. A.” Маркос Шіапаніс – ту-
ристичний агент НОК України – розповів присутнім про туристичні та квиткові 
програми НОК України на Ігри в Афінах.

Ведеться робота з Оргкомітетом Ігор в Афінах та Міжнародним Олімпій-
ським Комітетом по вирішенню організаційних питань. Туристичні групи ма-
тимуть можливість не тільки відвідувати змагання, а й ознайомитись з культур-
ними та історичними пам'ятками міста, відпочити. А для тих, хто не має змоги 
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придбати такий тур, є інша можливість – виграти поїздку до Афін, взявши 
участь в лотереї “Олімпійська”, яка стартувала в квітні цього року і вже визна-
чила прізвища двох переможниць. Ними стали Олександра Белей з Тернопіль-
ської області та Людмила Чабаненко з Миколаєва.

Маркос Шіапаніс також проінформував присутніх про те, що в Афінах на 
час проведення Ігор пришвартується лайнер “Роттердам”, на якому проживати-
ме частина української делегації та туристичні групи.

1 серпня 2002 року НОК України уклав угоду про партнерство з цією грець-
кою компанією.

За оцінкою Національного олімпійського комітету України, Ігри 2004 року в 
Афінах стануть безпрецедентними в історії Олімпійських ігор за кількістю при-
сутніх на них українських уболівальників, туристів і гостей.

Уперше за багато років Ігри відбуватимуться у відносній близькості від Укра-
їни. Найближча відстань між державними кордонами становить 750 км. Крім 
того, варто враховувати “звичність” Греції для українців. Багатьох наших зем-
ляків зацікавить можливість об'єднати свої відпустки з підтримкою української 
команди на Олімпійських іграх.

Голова Держкомспорту, віце-президент НОК Микола Костенко відзначив, що 
враховуючи близькість столиці Ігор-2004 у порівнянні з Атлантою – 96 та Сід-
неєм – 2000, НОК України розраховує на солідну групу підтримки українських 
уболівальників. Створюються всі необхідні умови для того, щоб задовольнити 
найвибагливішого любителя спорту. Спільно з компанією “MIBS” відпрацьова-
но варіанти проживання на лайнері “Роттердам”, у готелях різного рівня.

Перший віце-президент НОК України Іван Федоренко зазначив декілька на-
прямків спільної роботи. Зокрема, це створення спеціальної групи, яка скла-
датиметься з 30 осіб і до якої увійдуть тренери та фахівці, що не потраплять 
до офіційної делегації. Необхідно значно активізувати цю роботу і відділення 
спільно з управліннями спорту облдержадміністрацій мають вносити свої про-
позиції щодо кандидатів до спеціальної групи.

– Ми маємо віддячити всіх тих, хто активно підтримує олімпійський рух про-
тягом всього чотирирічного циклу підготовки. До Афін повинні поїхати спон-
сори та партнери, які створюють умови для підготовки наших атлетів до най-
престижніших стартів чотириріччя. Маємо змогу ще раз вшанувати ветеранів 
нашого спорту, запросивши їх відвідати грандіозне спортивне свято на батьків-
щині Олімпійських ігор.

На цій спільній нараді заступник голови Комісії НОК “Засоби масової ін-
формації та пропаганда олімпійського руху” Михайло Волобуєв розповів про 
інформаційне забезпечення НОК України. Він повідомив, що за ініціативи Ко-
місії та згідно рішення Виконкому НОК упродовж цього року проводитиметься 
III Всеукраїнський конкурс серед спортивних журналістів “Україна олімпій-
ська”.
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Відродилася “Спортивна газета”. Про її майбутні плани розповіла головний 
редактор Людмила Мовчан. Газета виходитиме раз, а згодом і два рази на тиж-
день в кольорі і висвітлюватиме усі проблеми спорту, приділяючи увагу олім-
пійським та неолімпійським.
У найближчих планах редакції – відновлення свого статусу – офіційного ор-

гану Держкомспорту. Головний редактор висловила сподівання на тісну співп-
рацю з усіма спортивними державними і громадськими організаціями.

Уперше – повне фінансування
10 червня в приміщенні Кабінету Міністрів України відбулося чергове за-

сідання Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України 
в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих та Всесвітніх 
Універсіадах.

Відзначено, що Уряд країни активно сприяє вирішенню багатьох болючих 
питань галузі. Особливо це стосується фінансування. Держкомспорт України 
вперше за останні роки отримав повне фінансування, яке передбачено бюдже-
том на поточний рік. Краще, ніж у минулому році фінансуються регіональні 
програми. Проте, існує велика кількість проблем, що потребують ретельного 
розгляду та термінового вирішення.

– Не забуваймо, що цей рік – рік здобуття олімпійських ліцензій, тому ми ма-
ємо серйозно попрацювати над тим, щоб створити добрі умови для успішного 
виступу спортсменів України на цих стартах та підготувати їх до Ігор в Афінах, 

– сказав у своєму зверненні до членів Оргкомітету голова Держкомспорту Ми-
кола Костенко.

Члени Оргкомітету затвердили зміни у його складі, які пов'язані із зміною 
місця роботи колишніх членів та призначенням на ці посади нових фахівців.

Було розглянуто питання про хід виконання Указу Президента України “Про 
розвиток та підтримку параолімпійського руху в Україні”. Президент Націо-
нального комітету спорту інвалідів України, народний депутат України Валерій 
Сушкевич відзначив, що цей Указ визначив напрямки реалізації державної під-
тримки в сфері спорту інвалідів та їх соціального захисту, створюючи якісно 
нові можливості для подальшого розвитку спорту інвалідів, залучення до за-
нять спортом.

– Останнім часом Україна стала одним із світових лідерів в паралімпійсько-
му спорті. Цьому сприяло декілька факторів: кардинально покращилося фінан-
сування, вирішені питання соціальної захищеності спортсменів – інвалідів. В 
Євпаторії завершується зведення першого центру паралімпійської підготовки, 
що значно покращить умови для підготовки спортсменів. Тому в майбутнє ди-
вимося з оптимізмом, – сказав Валерій Сушкевич.

На засіданні заслухано інформацію першого заступника голови Харківської 
обласної державної адміністрації Олександра Колесникова про хід виконання 
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Указу Президента України “Про додаткові 
заходи щодо державної підтримки розви-
тку фізичної культури та спорту в Україні”. 
Протягом двох минулих років на 10 спор-
тивних базах області виконані роботи з 
будівництва, реконструкції і капітального 
ремонту спортивних споруд. У поточному 
році планується розпочати будівництво но-
вих та реконструкцію існуючих спортив-
них споруд, на що облдержадміністрація 
залучила майже 5 млн. грн. позабюджет-
них коштів.

Підсумовуючи досвід державної під-
тримки спорту на Харківщині, члени Орг-
комітету дійшли висновку, що така робота 
має стати відміткою у початку змагань між 
областями, хто створить кращі умови для 
підготовки олімпійців України до Афін. В 
цьому сенсі робота харків'ян заслуговує на 
повагу і увагу до неї. Такий позитивний 
досвід має бути підхоплений іншими ре-
гіонами, використаний в роботі як гідний 
приклад.

Ламін Діак – гість України
Зростає увага до України з боку високих посадовців міжнародних спортив-

них організацій. 16 червня до України з робочим візитом прибув президент 
Міжнародної федерації легкої атлетики Ламін Діак.

– Ламін Діак люб'язно відгукнувся на запрошення української сторони від-
відати нашу країну, – сказав на зустрічі член Виконкому НОК України Сергій 
Бубка. – Ми високо цінуємо допомогу і підтримку в розвитку легкої атлетики в 
нашій країні з боку Міжнародної федерації. Останнім часом особливо це відчув 
донецький регіон, де створені чудові умови для занять. Ми дістали допомогу в 
будівництві легкоатлетичного стадіону “Локомотив”.

У столиці Донбасу працює центр ІААФ зі стрибків із жердиною, який отри-
мав сертифікат Міжнародної федерації. На засіданні Вченої ради Донецького на-
ціонального Університету Ламіну Діаку присвоєно звання Почесного доктора.

Валерій Борзов зі свого боку відзначив:
– Ламін Діак вперше в Україні, але приділяє нам достатню увагу. Міжнародна 

федерація підтримує своїми дотаціями національну федерацію. За цю підтрим-
ку ми дуже вдячні.

В. Сушкевич
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Цікавою виявилась прес – конференція, яку провів президент Міжнародної 
федерації легкої атлетики.

– Мета нашого візиту до України? – перепитав журналістів Ламін Діак. – 
Перш за все, було дуже приємно прийняти пропозицію від двох олімпійських 
чемпіонів Валерія Борзова та Сергія Бубки. Це чудова можливість подивити-
ся велику легкоатлетичну країну, порівняти рівень розвитку легкої атлетики в 
Україні та світі.

– В серпні цього року в Парижі відбудуться вибори нового президента Між-
народної федерації легкої атлетики. Скільки кандидатів планують брати участь 
у виборах, і кого Ви вважаєте Вашим вірогідним конкурентом? – спитали жур-
налісти.

– Я можу сміливо відповісти, що опонентів немає. Є лише одна кандидатура. 
Я був висунутий багатьма організаціями на цю посаду і від цього я не відмовив-
ся. Буду продовжувати реалізовувати свою програму, яка передбачає розвиток 
легкої атлетики в світі як основного виду спорту.

– Що Ви думаєте про розвиток легкої атлетики в Україні?
– Я переконаний, що в Україні легка атлетика в надійних руках, коли є такі 

люди, як Валерій Борзов – президент федерації, Сергій Бубка – член Ради ІААФ. 
Тому з впевненістю можна сказати, що як чоловіча, так і жіноча легка атлетика 
в вашій країні розвиваються нормальними темпами.
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, період нашої олімпійської історії, про який 
ви щойно розповіли, хоч і короткий, але був насичений важливими поді-
ями.

Хочеться повернутись до подій 1952 року у зв’язку з відзначенням 50-
річчя участі спортсменів СРСР в Олімпійських іграх у Гельсінкі. Що-
правда, деякі історики помилково вважають, що то було 50-річчя укра-
їнського олімпізму. Вони забули, що киянин Микола Риттер брав участь 
у перших Олімпійських іграх 1896 року в Афінах, а генерал Олексій Бу-
товський, українець за походженням, був у складі першого Виконкому 
МОК.

Та зараз не про це. Ви у 1952 році вже керували львівськими комсо-
мольцями. Як там сприймався факт участі в Олімпійських іграх у Гель-
сінкі?

– Думаю, що скрізь однаково схвально люди ставилися до виходу Радянсько-
го Союзу на олімпійську арену. Хоча цей факт міг би бути здійсненим 1924 чи 
1928, 1932 чи навіть 1936 року. Та заважала ідеологія. 1948 року, на перші по-
воєнні Ігри наших спортсменів також не пустили через ідеологічну заангажо-
ваність. Щоправда, причина була досить вагома – країна ще не залікували рани, 
що нанесла нашій економіці війна.

Хоча, думається, Сталін, вигравши Другу світову війну, дуже боявся програ-
ти битву на спортивних аренах.

Як згадують учасники ХIV Олімпійських ігор, що відбулись 1948 року у 
Лондоні, столиця Великої Британії ще не була відбудована після фашистських 
бомбардувань. Економіка ледь шкутильгала. Але не злякалися прийняти у себе 
молодь з усього світу.

Щодо 1952 року, то чудово пам’ятаю, як у Львові готувалися до цієї події. 
Тоді львівський спорт посідав чільне місце в Україні. До десяти спортсменів 
мали увійти до складу збірної команди СРСР, але поїхало четверо. На віки 
уславили себе гімнасти Віктор Чукарін та Дмитро Леонкін, здобувши золоті 
медалі в командних змаганнях. Ще три золоті медалі у Віктора Чукаріна за пе-
ремогу на окремих снарядах та у багатоборстві. З тих пір його називають “за-
лізним”. З українців “золотом” відзначилась тоді й інші – гімнасти харків’янка 
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Марія Гороховська та киянка Ніна Бочарова, борець Яків Пункін із Запоріж-
жя.

На честь наших олімпійців ми проводили багато різних заходів. Не було та-
кого підприємства чи організації, де б не прагнули зустрітись з героями олім-
пійських баталій.

– Але було багато й трагічного. Це я стосовно тих, хто не здобув найви-
щих запланованих нагород. Ви пам’ятаєте події, що пов’язані з виступами 
футболістів?

– Знаю, але у нас в Україні жоден із спортсменів не був покараний. Хіба що 
припинив виступи на важкоатлетичному помості у напівважкій вазі киянин 
Григорій Новак, але він мав граничний вік. Посів друге місце, показавши ре-
кордні для себе результати. З часу, коли на чемпіонаті світу у Парижі 1946 року 
він встановив світовий рекорд і став чемпіоном, минуло шість років. Куди було 
йому 35 – річному тягатись з 20-річним американцем Норбертом Шиманським, 
в якого м’язи тільки – но наливалися силою.

Щодо виступу радянських футболістів, то можна сказати, що до них неви-
падково була прикута особлива увага. Футбол ще з довоєнних часів вважався 
спортом номер один. Сталін відігравав неабияку роль у формуванні одної, але 
найкращої команди у Москві. Футболістам створено чи не ідеальні умови для 
життя та тренувань. Але навіть за тих умов київські динамівці в них виграва-
ли.

Ту олімпійську команду називали “командою лейтенантів”. Особливо виді-
лявся Всеволод Бобров, нападаючий таранного типу. Але югослави теж були 
добре підготовлені. Уся біда в тому, що на той час між нашими країнами вста-
новилася неприязнь. Сталін самостійно волів керувати Центральною та Схід-
ною Європою, а лідер югославських комуністів Йосип Тіто, марив про лаври 
імператора.

Вважаю, що спорт тут ні до чого. Через рік Сталін помер і про ту поразку 
футболістів усі забули. Тим більше, що вже 1956 року у Мельбурні радянські 
футболісти стали чемпіонами Олімпійських ігор.

– Серед подій 2002 року, яким присвячений цей розділ, були радісні і тра-
гічні. З останніх маю на увазі смерть великого футбольного спеціаліста, 
тренера київського “Динамо”, видатного і талановитого Валерія Лобанов-
ського.

Як таке могло статися? І це не вперше тренери вмирають під час матчів. 
Де лікарі команд? Футболіст не встигне впасти, як до нього мчить швидка 
з ношами. А тут випустили тренера на другорядну гру з надзвичайно ви-
соким тиском.

– Пам’ятаю подібну смерть великого гандбольного тренера Ігоря Турчина. 
Валерій Лобановський також помер на бойовому посту. Дехто вважає, що це 
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смерть почесна, але ціна того матчу була не такою високою, щоб за ради неї 
втрачати найкращого спеціаліста. Вважаю, що його можна було уберегти. Ліка-
рі команди не повинні були допустити його до керівництва грою.
Але тут був один аспект, на який, мабуть, лікарі впливу не мали. У виступах 

київського “Динамо” останнім часом не було стабільності. Та й особистість са-
мого Лобановського не дозволяла програвати посереднім колективам.

Те, що Лобановський переживав гіпертонічні кризи, знали усі, але відсторо-
нити його від гри улюбленої команди не міг ніхто.

– Президент нарешті обурився. 9 вересня 2002 року зібрав нараду, на якій 
обговорили стан матеріально – спортивної бази нашого спорту. Але знову 

– жодного кардинального рішення. Провели чергові наради, самі собі дали 
доручення. Вкотре нічого не змінилося. Чому так?

– Дійсно, повинно було б бути інакше. Готуючи ту нараду, фізкультурні пра-
цівники мали б підготувати конкретні пропозиції стосовно кожної області, бази 
із зазначенням виконавців, обсягом робіт. Президент би його розглянув і під-
писав, встановивши контрольні терміни, взявши на себе перевірку. Ото було б 
доручення. А так – знову нічого.

Розглянемо й інший бік справи. На дворі був вересень. Бюджет наповнював-
ся дуже важко, вільних коштів не було. Не виконувались першочергові програ-
ми. Як за таких умов давати доручення?

– Тоді не треба встановлювати завдання здобувати медалі. Ми багато 
говоримо про держзамовлення. Чому його не може бути в галузі спорту? 
Дали гроші, побудували об’єкт, створили умови – давайте завдання. Хтось 
не виконає, тоді спитаєте. А так все перетворюється на балачки. Наші гім-
насти стрибають через коня застарілої конструкції. Коли приїжджають на 
змагання, бачать такі знаряддя, до яких боязко й підійти. Навіть килим не 
той. А ми кажемо: давай “золото”!

– Маєте рацію. Але провідні спортсмени отримують змогу тренуватися на су-
часному обладнанні на зборах, що проводяться за кордоном. Розумію, що такі 
збори ефективні, але не тривалі за часом. Довго за кордоном спортсмена три-
мати не можна. Це впливає на його морально – психологічний стан. Вдома у 
звичній обстановці працювати краще.

– Володимире Васильовичу, дуже добре пам’ятаю грудень 2002 року, 
коли ми усі готувались до ХІV сесії Генеральної асамблеї НОК, яка мала 
переобирати президента Національного олімпійського комітету Украї-
ни. Претендентів було четверо – Борзов, Марценюк, Писаренко, Федо-
ренко.
Але раптом пронеслася чутка, що президентом НОК хоче стати Прем’єр-

міністр України Віктор Янукович. Але претенденти наче не відступалися 
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від наміру балотуватись. Та 20 грудня все стало на свої місця. В. Янукови-
ча, дійсно, було обрано президентом НОК, а претенденти без боротьби свої 
кандидатури познімали. Чи пам’ятаєте ви той час?

– Ми готувалися до боротьби за посаду президента НОК між тими самими 
претендентами, які усім були добре відомі. Та скажу відверто, звістку сприйняв 
радо. До Олімпійських ігор залишалося менше двох років і навряд чи хтось із 
висуванців зміг би кардинально поліпшити становище, що складалося.

Без сумніву, Віктор Федорович Янукович у той неоднозначний період зробив 
дуже багато для зміцнення матеріально – фінансової бази нашого олімпійського 
руху.

– Одна з найболючіших тем, про яку постійно говорять, але не вирі-
шують, робота наших федерацій з видів спорту. Лише половина з них 
має статус національної. На всіх щаблях говориться про те, щоб пере-
дати їм повноваження, але вони не готові їх узяти. Чи довго це трива-
тиме?

– Це також питання фінансове. Вже майже повна незалежність спостерігаєть-
ся в федераціях з ігрових видів спорту – футболу, баскетболу, волейболу, ганд-
болу, тенісу. Вони самостійно проводить чемпіонати, вирішують долю легіоне-
рів, беруть участь в Єврокубках, формують збірні національні команди.

Єдине, як мені здається, не можуть дійти до дитячо – юнацьких спортив-
них шкіл, щоб забезпечувати свій вид повноцінним резервом. Але це справа 
завтрашнього дня, коли школи вийдуть з – під підпорядкування різних ФСТ та 
відомств.

Але і ті федерації, про які ведемо мову, не мають власних приміщень, клубів, 
інфраструктури. Чому б не мати в Києві “Дім баскетболу” або “Будинок ганд-
болу” з пристойними сучасними залами, кімнатами для теоретичних занять, бі-
бліотекою, кав’ярнею, готелем?

– Ми не торкалися в наших діалогах теми допінгу. Роки йдуть, а спортс-
мени і їхні тренери ніяк не зупиняються у вживанні заборонених препара-
тів. Щоправда, для спортсменів зараз майже не існує препаратів, які можна 
було б вживати у разі захворювання. Хоч там грип, хоч що інше – перема-
гай силою власного здоров’я.

– Тема допінгу в спорті надто серйозна, щоб нею нехтувати. Усім відома по-
зиція Міжнародного олімпійського комітету і особисто Президента Жака Рогге. 
Нещодавно Голова медичної Комісії МОК Олександр Мерод заявив про поча-
ток суворої боротьби з порушниками правил. Наступ повівся по всіх фронтах. 
Загострюється ситуація і в Україні. Законодавство відповідає міжнародним ви-
могам, єдине – брак апаратури. Але і з нею останнім часом визначились. Вже 
перераховані кошти на придбання за кордоном потрібних складових.

Тренери та спортсмени повинні зрозуміти, що покарання – останній засіб 
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у боротьби з порушниками чесних правил боротьби. Треба так готуватись до 
змагань, щоб руки не тягнулись до непотрібних препаратів.

– Нещодавно, виступаючи на семінарі – нараді перед фізкультурними 
працівниками ректор Національного університету фізичного виховання 
і спорту професор Володимир Платонов навів цікаві дані: виявляється, 
останніми роками значно знизились результати переможців багатьох зма-
гань, в тому числі Олімпійських ігор. Результати переможців Сеульської 
Олімпіади набагато вищі, ніж у атлетів в Атланті, Сіднеї, Афінах. Над-
то легкою ціною здобувались золоті медалі на цих Олімпіадах. Що може-
те сказати з цього приводу? Може це через те, що менше вживається до-
пінг?

– Зниження результатів давно помітили спеціалісти. Це, можливо через від-
чайдушну боротьбу з допінгом, хоча кидати тінь на спортсменів, яких не спій-
мали на зловживаннях, справа не етична.

Останнім часом із кращими спортсменами – добровольцями, елітою світо-
вого спорту, проводили експерименти по вивченню їхніх функціональних мож-
ливостей. Результати ще не опубліковані, але попередні дані свідчать про те, що 

“пік” в багатьох видах спорту давно подоланий. Тобто, без застосування допо-
міжних засобів стрибнути вище можливого вже не можливо. Але можливості 
людського організму необмежені, як твердять інші вчені. Тож, можливі нові 
рекордні, і навіть сенсаційні результати.
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Розділ чотирнадцятий

НА ЧОМУ 
ҐРУНТУЮТЬСЯ 
ПРОГНОЗИ?

В рамках VIII Світового конгресу українців, що 
проходив у столиці України, в якому брали участь 
українці з 24 країн світу, відбулось засідання спор-
тивної комісії.

Голова Держкомспорту, віце-президент НОК Микола Костенко висловив 
щиру вдячність від імені 
олімпійської сім’ї України 
керівнику Комісії Ларисі 
Барабаш – Темпл, голові 
Канадських приятелів НОК 
Україні Стаху Габі та бага-
тьом іншим, хто доклав зна-
чних зусиль при вирішенні 
організаційних та інших 
питань під час підготовки 
та участі українських атле-
тів у найпрестижніших сві-
тових спортивних форумах.

– Велика частка успіху 
наших олімпійців – це ваш 
внесок, – зазначив у своєму Разом з Л. Барабаш-Темпл
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зверненні до представників діаспори Микола Костенко. – Такий позитивний 
досвід повинен бути продовжений і ми працюватимемо над тим, щоб наші тісні 
стосунки поширювались, адже від цього, безперечно, виграє український спорт. 
Українців краще знатимуть у світі завдяки спортивним досягненням.

Було відзначено, що з часу створення НОК України наші олімпійці відчу-
вають велику підтримку з боку своїх співвітчизників за кордоном. Активна 
робота в цьому напрямку ведеться починаючи з зимових Олімпійських ігор у 
Ліллехаммері та літніх в Атланті. Новим змістом і активнішою підтримкою по-
значена співпраця в Нагано, Сіднею, Солт-Лейк-Сіті.

Враховуючи вагомий внесок представників української діаспори в підго-
товку олімпійців України до Ігор, чотирьом активним діячам спортивного руху 
української діаспори були вручені найвищі нагороди НОК України – “Почесні 
відзнаки”.

Присутні висловили думку про те, щоб і надалі поширювати співробітни-
цтво шляхом налагодження обміну інформацією та створення спільного інфор-
маційного простору, завдяки якому і Україна, і наші співвітчизники за кордоном 
були гарно проінформовані про останні спортивні події.

Олімпійська історія України багата на значні події, високі результати та ве-
ликі перемоги. Налічує вона 50 років від виступу українців на Іграх XV Олімпі-
ади 1952 року в Гельсінкі ще у складі команди Радянського Союзу.

Минулого року НОК України зібрав в Києві всіх чемпіонів та призерів Ігор 
за весь час виступів радянських атлетів на найпрестижніших стартах. Тоді, див-
лячись на легенд українського спорту, виникало відчуття, що деякі з них були 
забуті і така зустріч для них як ковток свіжого повітря. Це була зустріч різних 
поколінь, а для багатьох – повернення в молодість.

Ніщо не збагачує націю так, як пам'ять про її здобутки, збереження влас-
них традицій, передача естафети від покоління до покоління. Увіковічити славу 
українських олімпійців покликане й нове видання – книга “Золоті імена Украї-
ни”, над якою працював творчий колектив на чолі з чемпіоном світу та Європи 
з легкої атлетики серед спортсменів-ветеранів Михайлом Шиптуром.

– Задум випустити книгу виник вже давно, – розповідає автор. – Все життя 
моє віддане спорту і зараз працюю над декількома виданнями. Книга присвя-
чується Іграм XXVIII Олімпіади 2004 року в Афінах. Як ветеран спорту, на сво-
єму життєвому шляху зустрічався з багатьма відомими олімпійцями України, 
яким і присвячується ця книга. Всі чемпіони та призери Олімпійських ігор з 
України, фахівці, меценати спорту – всі вони знайшли себе в “Золотих іменах 
України”.

Мета книги – відобразити шлях наших атлетів і спорту упродовж 50 років 
участі спортсменів України в Олімпійських іграх. Це данина тим атлетам, які 
є гордістю України. В книгу включені розповіді про тренерів, які готувавли 
майбутніх героїв, керівників спорту, які працювали для слави України. Я дуже 
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вдячний першому віце-президенту НОК України Івану Федоренку, який кон-
сультував мене з багатьох питань, розуміє всю важливість і корисність справи, 
котру ми робимо.

Невтрачена надія
3 жовтня у приміщенні Держкомспорту відбулося чергове засідання Штабу 

олімпійської підготовки. Засідання вів голова Держкомспорту, віце-президент 
НОК України Микола Костенко.

Заслухано звіти головних тренерів збірних команд України з гандболу Сер-
гія Кушнірюка та Леоніда Ратнера. Вони доповідали про підготовку чоловічої 
та жіночої збірних команд до ліцензійних турнірів з метою здобуття путівок на 
Ігри XXVIII Олімпіади 2004 року в Афінах.

Леонід Ратнер, розповідаючи про підготовку жіночої збірної до чемпіонату 
світу, зазначив, що команда має непогані шанси вибороти олімпійську ліцензію. 
Для цього необхідно посісти місце в першій шістці команд. Враховуючи потен-
ціал української команди, нашим гандболісткам цілком до снаги потрапити в 
трійку кращих команд своєї підгрупи, вийти до другого етапу чемпіонату світу, 
де і поборотися за ліцензію. При підготовці до чемпіонату планується участь в 
міжнародних турнірах в Хорватії та Туреччині, проведення зборів.

Сергій Кушнірюк був менш оптимістичний. Він сказав, що шансів потрапи-
ти на Олімпійські ігри в Афіни у чоловічої збірної набагато менше.

Микола Костенко підкреслив, що Держкомспорт, НОК України розрахову-
ють на те, що жіноча збірна забезпечить право виступу на найпрестижнішо-
му старті чотириріччя, побореться за це право і чоловіча команда. Вирішено 
переглянути програми підготовки команд та їх фінансування для забезпечен-
ня потрібних умов для проведення тренувальних зборів, участі в міжнародних 
турнірах, проведення товариських матчів, що сприятиме якісній підготовці до 
вирішальних матчів.

Боротиметься за олімпійські ліцензії і жіноча збірна України з хокею на тра-
ві, яка вдало виступила на чемпіонаті Європи цього року, посівши серед 12 ко-
манд – учасниць 5 місце. З 17 по 28 березня в Новій Зеландії відбудеться від-
бірний олімпійський турнір, участь в якому братимуть 10 команд, 5 з кращих 
отримають право виступу на Олімпійських іграх в Афінах.

За словами головного тренера збірної Тетяни Жук, українкам до снаги вико-
нати завдання і отримати ліцензію. До цього потрібно провести три тренуваль-
них збори і товариські матчі з російськими командами. Основною проблемою є 
фінансування, яке хоч і покращилось, але є все ж недостатнім, адже на Україні 
не створені умови для проведення зимових тренувальних зборів.

Підбиваючи підсумки засідання, Микола Костенко звернувся до керівників 
федерацій, щоб вони активніше працювали по залученню спонсорських ко-
штів.
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Виконком НОК – у Кабінеті Міністрів
17 жовтня в приміщенні Кабінету Міністрів України відбулось засідання Ви-

конкому НОК України.
Було зазначено, що цього року на чемпіонатах світу з плавання, стрільби, ху-

дожньої гімнастики та фехтування нашими атлетами завойовано шість золотих, 
шість срібних та вісім бронзових нагород. Вдало виступила національна збірна 
команда у серпні на Всесвітній літній Універсіаді в Кореї. Здобуто 107 олімпій-
ських ліцензій у 13 видах спорту. 141 український атлет має право участі в Іграх 
XXVIII Олімпіади 2004 року в Афінах.

Усім необхідно зосередитися на вирішенні наступних питань:
По-перше, суттєво активізувати роботу по залученню позабюджетних ко-

штів на підготовку та матеріальне забезпечення спортсменів.
По-друге, слід невідкладно завершити процедуру визнання Україною Всес-

вітньої антидопінгової конвенції.
По-третє, вжити всіх заходів, щоб у липні наступного року в Києві гідно зу-

стріти естафету олімпійського вогню.
Міжнародний Олімпійський Комітет розіслав запрошення взяти участь у 

Іграх Національним олімпійським комітетам 202 країн. Це на три країни біль-
ше, ніж брало участь в Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї. Виконком НОК 
прийняв це запрошення і одноголосно проголосував за рішення взяти участь в 
Іграх XХVIII Олімпіади 2004 року в Афінах. Підтвердження підписав прези-
дент НОК України Віктор Янукович.

Говорилося і про те, що найближчим часом розпочнуться роботи по будівни-
цтву Олімпійського дому, який планується відкрити в наступному році.

Члени Виконкому НОК України заслухали звіт про роботу Тернопільсько-
го обласного відділення НОК України, підсумки участі делегації НОК України 
в змаганнях VII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю 
(Париж, Франція) та багато інших питань.

115 сесія МОК
В Празі 2-4 липня відбулася 115 сесія МОК. Як відомо, на ній були анульо-

вані результати російської спортсменки Лариси Лазутіної, показані на XIX зи-
мових Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті.

До олімпійського руху повернено Національний олімпійський комітет Афга-
ністану. Замінено два види програми з велотреку на два види програми з вело-
сипедного мотокросу.

Неоднозначну реакцію викликала інформація Оргкомітету по проведенню 
XXIX Олімпіади 2008 року в Пекіні. Там вирішено відкласти на два тижні дату 
старту Ігор. Таким чином Ігри відбуватимуться з 8 по 24 серпня.

Урочиста церемонія розпочнеться на головній олімпійській арені столиці Ки-
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таю 8 серпня 2008 року о восьмій годині, восьмій хвилині вечора за місцевим 
часом. Вибір дати й терміну, де збігаються аж чотири вісімки, не випадковий. 
Число “8” для китайців – щасливе.

А крім того, китайці ніяким чином не хочуть перешкодити популярності 
турнірів “U. S. open” та бейсбольної ліги MLB, які мали б проводитись одно-
часно.

Наступного дня МОК проводив церемонію кампанії за підписання відозви 
Олімпійського перемир'я.

Під час церемонії президент МОК, який також очолює фундацію Міжна-
родного олімпійського перемир'я, звернувся до кожного члена МОК підтри-
мати кампанію: “Це частина нашої соціальної відповідальності підтримати 
створення оточення, в якому взаємоповага та порозуміння будуть розділяти 
ідеали спорту та Олімпізму. Виховання молодого покоління – частина нашої 
мети”.

Розпочата в 2001 році, кампанія Олімпійського перемир'я дістала величезну 
підтримку. Більше 250 осіб, серед яких керівники держав, урядів, спікерів пар-
ламентів, міністрів закордонних справ, релігійних організацій, керівників між-
народних організацій, представників олімпійського руху, представників культу-
ри та мистецтва, підписали цей акт.

На третій день члени МОК були проінформовані про стан підготовки міст-
господарів до Ігор 2004, 2006 та 2008 років.

Ун Йонг Кім обраний віце-президентом МОК на чотири роки, замінивши 
Кевана Госпера, у якого закінчився термін виконання обов'язків. Герхард Хай-
берг та Альфа Ібрагім Діалло були обрані членами виконкому МОК, замінивши 
Женліанга Хе та Томаса Сісола.

Члени МОК одноголосно прийняли Всесвітній антидопінговий кодекс, за-
тверджений урядами та спортивними організаціями на Світовій конференції з 
допінгу у спорті, яка проходила в Копенгагені (Данія) у березні цього року.

Сергій Бубка – чемпіон спорту ЮНЕСКО
На церемонії, що відбулась 4 листопада в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, 

шестиразовий чемпіон світу у стрибках з жердиною Сергій Бубка був названий 
чемпіоном спорту ЮНЕСКО. Прийнято рішення відзначити олімпійського чем-
піона, члена Виконкому МОК і НОК України, голову Комісії атлетів МОК за 
внесок у пропагування миру та толерантності через спорт і олімпійський дух.

Під час церемонії Сергій Бубка висловив свою вдячність, заявивши, що він 
отримав багато від спорту і тепер настала черга віддячити. Він також відзначив 
важливість такого напрямку роботи як боротьба з допінгом, розцінивши допінг 
як “найбільшу загрозу спорту в XXI столітті”.
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Наші гості – гімнасти
З 13 по 16 листопада в Україні з робочим візитом перебувала делегація Між-

народної федерації гімнастики в складі президента Бруно Гранді та генерально-
го секретаря Норберта Буша.

У приміщенні Держкомспорту делегація взяла участь в робочій нараді, на 
якій обговорювалися питання розвитку гімнастики в Україні. Зокрема, Бруно 
Гранді підкреслив, що Міжнародна федерація готова створити в Україні Акаде-
мію з перепідготовки тренерських кадрів зі спортивної гімнастики.

Цікавою була зустріч керівників світової гімнастики з провідними спортс-
менами України. Згадали першопроходців – Віктора Чукаріна та Марію Горо-
ховську, інших видатних українських гімнастів. Говорили про ускладнення про-
грам, важкість суддівства у визначенні дійсно найсильніших.

XV сесія Генеральної асамблеї
19 грудня відбулася XV сесія Генеральна асамблея НОК України, яка підби-

ла підсумки роботи за рік, що минав. У своєму зверненні віце-президент НОК 
Микола Костенко відзначив позитивні зрушення. Детальніше зупинимося на 
основних його тезах.

Зокрема, залучення позабюджетних коштів, завдяки чому НОК робить зна-
чно більший внесок у підготовку українських спортсменів до Олімпійських 
ігор.

– Особливої уваги потребує робота колективних членів – спортивних федера-
цій з олімпійських видів спорту. На жаль, із 38 федерацій лише 12 мають статус 
національної. Осередки федерацій у більшості областей існують лише на папе-
рі, а відповідно до чинного законодавства федерація відповідає за розвиток того 
чи іншого виду спорту по всій країні і представляє Державу на міжнародній 
арені.

На засіданні Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів 
України в Олімпійських і Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Всес-
вітніх Універсіадах запропонована система роботи по залученню позабюджет-
них коштів, яка напрацьована в інших галузях. Треба продовжити роботу по 
вирішенню механізму фінансування олімпійського руху за рахунок надходжень 
від лотерейної діяльності в Україні.
У квітні Виконком затвердив кандидатів до олімпійської збірної команди 

України в кількості 591 спортсмена з 32 видів спорту та фінансове і матеріально-
технічне забезпечення програм підготовки спортсменів до Ігор ХХVIII Олімпіа-
ди 2004 року. Визначені бази олімпійської підготовки, перелік питань, пов'язаних 
з їх ремонтом.

Уряд забезпечив 100 % фінансування галузі в всіх напрямках та, підтримав-
ши ініціативу народних депутатів, вніс до Верховної Ради України пропозицію 
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стосовно додаткового виділення 20 млн. гривень на придбання спеціального 
інвентарю для збірних команд України та баз олімпійської підготовки.

Верховна Рада прийняла, а Президент України підписав відповідний Закон. 
Ми вдячні нашому профільному комітету, який очолює Катерина Самойлик 
та всім депутатам за вирішення цього питання. Всі ці заходи дали можливість 
збірним командам України та окремим спортсменам успішно виступити в між-
народних змаганнях. Отримано 124 олімпійські ліцензії. Отже, 164 спортсмена 
мають право стартувати в Афінах. Але кваліфікаційні змагання відбулися ще не 
в усіх видах спорту. Тож є можливість збільшити кількість ліцензій.

Ця робота має бути під постійним контролем Виконкому та федерацій і в 
ній не може бути дрібниць. У нас є всі можливості виступити на Олімпійських 
іграх в Афінах краще, ніж у Сіднеї. Я хотів би подякувати нашим провідним 
спортсменам і їх тренерам, які в складних умовах здобувають перемоги і цим 
зміцнюють імідж України на міжнародній арені.

НОК бере активну участь в програмі “Спорт для всіх”. Перш за все це – 
Олімпійський день бігу. Потрібно ширше залучати спортивну еліту до участі в 
цих заходах і поширенні олімпійських ідей серед молоді.

НОК ініціював і запросив до Києва Міжнародну естафету олімпійського вог-
ню. Організаційний комітет Олімпійських ігор 2004 року погодився включити 
місто Київ у перелік міст, якими пройде перша в світовій історії міжнародна ес-
тафета олімпійського вогню. Цей факт свідчить про високий ступінь поваги до 
українських олімпійців та внеску нашої держави в сучасний олімпійський рух.

Уряд України прийняв постанову і створив Державний антидопінговий центр. 
Україна приєдналася до рішення Ради Європи щодо боротьби з допінгом та до 
Копенгагенської декларації стосовно антидопінгу в спорті. Знайдено можли-
вості та сплачено внесок до Всесвітньої антидопінгової агенції.

На засіданні Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів 
України в Олімпійських і Паралімпійських іграх було розглянуто також питан-
ня “Про медичне забезпечення підготовки збірних команд України до літніх 
Олімпійських та Паралімпійських ігор 2004 року у м. Афінах”. Прийнято відпо-
відні рішення, що дає можливість значно покращити медико-біологічне забез-
печення збірних команд на заключному етапі підготовки до Олімпійських ігор.

Члени НОК заслухали звіт ревізійної комісії та затвердили бюджет на 2004 
рік. Вирішено продовжити роботу над приведенням Статуту НОК України до 
повної відповідності з Олімпійською хартією, враховуючи всі останні зміни та 
поправки.

Генеральна асамблея розглянула організаційні питання. До складу НОК вве-
дено нових членів:

– Дмитра Єлисєєва – президента Федерації боксу України;
– Олександра Удовиченка – голову Полтавського обласного відділення НОК 

України;
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– Анатолія Француза – голову Волинського обласного відділення НОК Укра-
їни;

– Юрія Дехтярьова – директора Українського центру спортивної медицини.

Кращі спортивні пера України
15 січня НОК України в рамках традиційної прес-конференції підбивав під-

сумки ІІІ Всеукраїнського конкурсу “Україна олімпійська” серед спортивних 
журналістів, який проводився протягом 2003 року за ініціативи Комісії НОК 

“Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху”.
На церемонію були запрошені всі переможці, які представляли 12 регіо-

нів України. Привітання на свою адресу переможці почули від першого віце-
президента НОК Івана Федоренка, голови Держкомспорту, віце-президента 
НОК Миколи Костенка, члена Виконкому МОК та НОК України Сергія Бубки, 
члена Виконкому НОК, голови Комісії “Засоби масової інформації та пропаган-
да олімпійського руху” Олега Волкова.

Було відзначено велику роль представників засобів масової інформації в 
роботі спортивної галузі. Завдяки плідній і тісній роботі з журналістами лю-
бителі спорту мають змогу отримувати повну та професійну інформацію про 
підготовку та участь спортсменів у важливих стартах, результати виступів в 
найпрестижніших змаганнях, проблеми та завдання, які потребують негайного 
вирішення.

В теплій дружній атмосфері переможці конкурсу отримали цінні подарунки 
– телевізори, відеомагнітофони, радіотелефони, мобільні телефони, диктофони 
тощо, пам'ятні дипломи.
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Діалог із журналістом

– У цьому розділі ми побіжно торкнулися багатьох важливих проблем. 
Вважаю за потрібне деякі уточнити. Наприклад, хто висуває кандидатури 
на звання “Чемпіон ЮНЕСКО”?

– Це прерогатива організацій, які встановлюють такі звання. У данному ви-
падку ЮНЕСКО – це дитячий Фонд Організації Об’єднаних Націй. Як відомо, 
ця організація здавна залучає до реалізації своїх програм видатні особистості 
сьогодення. Сергій Бубка – знана у світі людина, найкращий спортсмен світу, 
шестиразовий чемпіон, автор більше тридцяти рекордів світу.

Висуваючи його кандидатуру на звання “Чемпіона ЮНЕСКО” ця організа-
ція зважила усі досягнення і дійшла висновку, що краще за нього поки що у 
світі немає кандидатури, щоб проводила у життя програми цього вельми шано-
ваного органу.

– Прокоментуйте, будь ласка, рішення Оргкомітету по проведення ХХІХ 
Олімпійських ігор по зміні терміну проведення змагань.

– Час початку і закінчення будь – яких змагань визначає оргкомітет за пого-
дженням з Міжнародною федерацією. У данному випадку йдеться про початок 
масштабних змагань – Олімпійських ігор.

Оргкомітет, що був створений у Пекіні, розглянув усі “за” і “проти” і прийняв 
відповідне рішення за погодженням з Міжнародним олімпійським Комітетом.

До них, звернулись організатори інших традиційних турнірів, які дуже по-
пулярні у світі. Знайдемо порозуміння. Це й добре. Було б гірше, якби про ці 
терміни оголосили над-
то пізно, коли в усіх кра-
їнах до дрібниць спла-
нована підготовка.

Були приклади в іс-
торії, коли Олімпійські 
ігри розтягувались на 
дуже великі терміни. 
Ніхто не міг точно ви-
значити, коли вони по-
чались, а коли закінчи-
лись. Виконком МОК
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– Канадський Ванкувер став столицею чергових зимовий Олімпійських 
ігор. Чи не забагато змагань проводиться в країні, яка теріторіально роз-
ташована так далеко від інших?

– Це також вирішується колегіально. Ми знаємо, яка боротьба точиться за 
право приймати Ігри. До дрібниць розглядаються усі аспекти. Вже замало пред-
ставлення країни – організатора. Обов’язково заслуховується думка спеціаліс-
тів, які туди виїжджають.

Звичайно, для України дорога до Канади буде важчою та дорожчою, але ми 
неодноразово бували у Північній Америці, ніякого дискомфорту там не відчу-
вали. Навпаки, нас дуже тепло приймала українська діаспора. Сподіваємося, 
що так буде і цього разу.

Заразом, прийміть до уваги зміни у кліматі, які перекреслюють усі плани. 
Щоб ми робили, якби такі Ігри були призначені у Європі під час глобального 
потепління. У Канаді поки що таких аномалій не зафіксовано.

– Ми говорили про видання книги “Золоті імена України”. Гарна книга. 
Вона знайомить громадськість з усіма героями спорту України. Але чи не 
занадто пізно вона виходить?

– Вихід кожної книги диктується кількома складовими. Перша умова – на-
писання, редакційна обробка, проходження рецензій, поліграфічна робота. Але, 
мабуть, для здійснення усього цього потрібні відповідні кошти. Видання такої 
роботи – справа не дешева. Часом легше написати книгу, ніж знайти для неї 
спонсора.

А взагалі такі книги слід тільки вітати. Шкода, що обмежені можливості ав-
торів та видавництв. Спортивна література нині переживає кризу.

– Досить повільно розгортається у нас видавнича діяльність. Олімпій-
ська академія не може охопити своїм впливом усю Україну. Знаю в облас-
тях багато спеціалістів, які готові видавати книжки на олімпійську тема-
тику, але ними ніхто не опікується.

– Видавнича справа надто дорога. Ми це бачимо на прикладі художньої літера-
тури. В Україні рідною мовою видається не більше 10 відсотків літератури, пере-
важають російськомовні видання. Видавці зосередилися на тих жанрах, які ма-
ють попит і швидко розкуповуються. До того ж книговидавничій справі не сприяє 
наше законодавство. Ліквідовано структури, які займалися цією діяльністю.

Із великим запізненням виходить і ця книга. Але проблема поступово вирі-
шується.

Ви правильно помітили, що Олімпійська академія, яка фінансується виключ-
но НОК, не має достатньо коштів. Водночас в Україні зроблено набагато більше, 
ніж в інших країнах. Чого варте п’ятитомне видання спортивної Енциклопедії, 
інших фундаментальних праць, які здійснені тою ж Олімпійською академією. 
Це щодо видавничої діяльності, не кажучи про численні семінари та наукові 
конференції, інші заходи.
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Розділ п’ятнадцятий

ТОЙ 
НЕЗАБУТНІЙ 
РІК АФІН

30 січня 2004 року відбулось чергове засідання 
Організаційного комітету з підготовки та учас-
ті спортсменів України в Олімпійських і Паралім-
пійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Всесвітній 
Універсіаді.

Члени Оргкомітету заслухали звіт голови Держкомспорту, віце-президента 
НОК Миколи Костенка щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки 
українських атлетів до Олімпійських ігор в Афінах.

– Підготовка спортсменів України до Ігор окремою самостійною командою 
має свою традиційно негативну специфіку. Матеріально-технічне забезпечення 
національних збірних команд у нас вирішується в основному на заключному 
етапі підготовки до головного спортивного форуму планети, – відверто визнав 
він. – Якщо додати до цього низький рівень фінансування, поганий технічний 
стан більшості спортивних баз олімпійської підготовки, недостатнє апаратурне 
забезпечення наших науковців та медиків, то стає зрозумілим, чому ми маємо 
далеко не рівні умови з нашими суперниками.

Бюджетом 2003 року на придбання спортивного обладнання було передба-
чено 1,3 млн. грн., що дало можливість придбати лише один човен для вітриль-
ників, комплект доріжок для плавання та частково проплатити обладнання для 
спортивної гімнастики.
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20 млн. мов з неба
Завдяки активній позиції Уряду та Верховної Ради України на підготовку до 

Ігор у грудні 2003 року було виділенню 20 млн. грн. додаткових коштів, що до-
зволило Держкомспорту придбати сучасне спортивне обладнання і інвентар та 
суттєво допомогти спортсменам – кандидатам до олімпійської збірної.

За ці кошти придбані необхідні товари та обладнання для 24 видів спорту 
та баз олімпійської підготовки – стадіонам “Авангард” (м. Ялта), “Спартак” (м. 
Алушта), ковзанці “Крижинка” (м. Київ), спортивному клубові “Метеор” (м. 
Дніпропетровськ), навчально-спортивній базі “Заросляк” (с. Ворохта, Івано-
Франківської області) тощо, що дозволить забезпечити якіснішу підготовку 
спортсменів до наступних літніх і зимових Олімпійських ігор. Проводяться ре-
монтні роботи та реконструкція інших баз олімпійської підготовки, які розта-
шовані в схожих кліматичних умовах з Афінами.

Позитивним моментом є тісна співпраця Держкомспорту, Національного 
олімпійського комітету та федерацій з видів спорту. Враховуючи вчасну фінан-
сову підтримку НОК, а саме виділення 1 млн. грн. позабюджетних коштів на 
початку цього року, вдалося надати своєчасну допомогу федераціям та забез-
печити стабільне фінансування підготовки кандидатів на участь в Іграх-2004.

Завдяки вжитим заходам за півроку до стартів в Афінах вперше в новітній 
історії України створюються нормальні умови для підготовки національних 
збірних команд та закладаються підвалини створення таких умов з окремих зи-
мових видів спорту, що дає підстави впевнено дивитись у майбутнє. Так опти-
містично завершив свій виступ М. Костенко.

Про хід виконання Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо 
державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту в Україні” на засідан-
ні звітували керівники Автономної Республіки Крим та Луганської області.

За результатами виступів у міжнародних змаганнях кандидатами до олімпій-
ської збірної України від АР Крим увійшло 25 спортсменів із 12 видів спорту.

Поліпшуються соціально-побутові умови для спортсменів та тренерів, за два 
останні роки виділено п'ять квартир для провідних спортсменів регіону.

Ведеться реконструкція баз, які, зважаючи на кліматичну схожість Криму до 
Афін, мають відіграти важливу роль у підготовці українських олімпійців.

До збірної включено також 18 спортсменів Луганщини, які здобули 11 олім-
пійських ліцензій.

Щоби підтримати провідних спортсменів області, було затверджено стипен-
дії обласної ради й облдержадміністрації, виділено п'ять квартир. Збільшені об-
сяги фінансування сфери фізичної культури і спорту, затверджена програма ре-
гіонального будівництва, реконструкції та введення в експлуатацію спортивних 
споруд.
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Виглядати не гірше за інших
Підготовка спортсменів до Олімпійських ігор в Афінах, заходи стосовно ви-

конання рішень XV Генеральної асамблеї НОК, парадна олімпійська форма, су-
венірна продукція та багато іншого було в центрі уваги засідання Виконкому 
НОК України, яке відбулося 6 лютого.

Відповідно до рішення Виконкому НОК від 25 листопада відбувся конкурс 
на розробку кращого варіанту офіційного одягу для спортсменів та членів де-
легації України. Комісія на чолі з членом Виконкому МОК та НОК України 
Сергієм Бубкою розглянула 14 заявок, всього 65 ескізів. Серед них були і інди-
відуальні роботи студентів, професійних дизайнерів та творчих колективів.

Було враховано поєднання класичного та сучасного стилів, застосування 
елементів національної символіки, кліматичних умов столиці Ігор-2004. Кра-
щим варіантом обраний проект дизайнера Олени Корсуненко, провідного спе-
ціаліста ТОВ “Віджо Лтд”.

Члени Виконкому затвердили дизайн одягу та кольорову гаму. Чоловічі кос-
тюми виготовлятимуться в синіх тонах, жіночі – у світло-жовтих. З урахуван-
ням внесених пропозицій та зауважень членів Виконкому дизайн форми буде 
доопрацьований, після чого тендер визначить компанію, яка отримає право на 
виготовлення парадної олімпійської форми.

Передбачається, що українська делегація буде добре забезпечена сувенірною 
продукцією, серед якої пам'ятні тарілки, набори олімпійської колекції значків, 
футболки та кепі з олімпійською символікою, годинники, краватки тощо. Най-
ближчим часом будуть виготовлені сорочки та рушники з національною симво-
лікою, які стануть чудовим пам'ятним подарунком.

Призначено нового Шефа місії НОК України на Іграх – 2004. Андрій Влас-
ков рішенням Міжнародної федерації плавання призначений головним суддею 
олімпійських змагань з плавання, а отже не зможе опікуватися проблемами ко-
манди. Його також усунуто з посади заступника голови Держкомспорту.

Шефом місії затверджений член НОК, новий заступник голови Держком-
спорту України Олександр Артем'єв.

Усе більшого значення останнім часом набуває робота комісій та підрозділів 
олімпійського руху, які мають проводити активну діяльність в окремих напрям-
ках.

Виконком НОК прийняв рішення про створення двох нових Комісій – 
дисциплінарно-етичної та “Справедливої гри”, які мають активізувати роботу з 
вирішення проблемних питань у цій сфері.

– Підготовка спортсменів до Олімпійських ігор в Афінах вийшла на завер-
шальний етап і потребує спільних дій та плідної співпраці всіх задіяних в про-
цесі підготовки організацій. Роль роботи федерацій з олімпійських видів спорту 
та фізкультурно-спортивних товариств в цьому аспекті дуже важко переоціни-
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ти, – сказав у своєму вступному слові під час наради керівництва НОК Укра-
їни та Держкомспорту з президентами федерацій з олімпійських видів спорту 
та головами фізкультурно-спортивних товариств голова Держкомспорту, віце-
президент НОК Микола Костенко.

Важливого значення набуває отримання федераціями з олімпійських видів 
спорту статусу “національної”. Негативною тенденцією є створення кількох ор-
ганізацій в рамках одного виду спорту. На практиці такий процес призводить до 
непорозумінь, а часом і до сварок.

Прикладом може слугувати така статистика: існує 14 федерацій, які займа-
ються розвитком карате, 5 – федерацій спортивних танців тощо. У такій ситуа-
ції ніхто не бере на себе відповідальність за розвиток виду спорту в державі.

Така неприємна тенденція має свій вплив і на олімпійські види спорту, а 
щоб її уникнути, необхідно отримати статус “національної”, взявши, на себе 
відповідальність за розвиток виду спорту, проведення національних змагань та 
участь в міжнародних.

Засідання Оргкомітету і сесія НОК
27 квітня відбулося чергове засідання урядового Оргкомітету з підготовки й 

участі спортсменів України в Олімпійських і Паралімпійських іграх.
Голова Держкомспорту Микола Костенко виступив з доповіддю “Про діяль-

ність Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Се-
вастопольської міських держадміністрацій із забезпечення підготовки спортс-
менів до Олімпійських і Паралімпійських ігор, розвитку дитячо-юнацького 
спорту”. Він підкреслив:

– 2003-й рік увійшов в історію як рік ефективної співпраці виконавчої і зако-
нодавчої влади усіх рівнів щодо підготовки спортсменів високого класу, а також 
розвитку мережі спортивних шкіл, у тому числі в системі спорту інвалідів.

Президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич роз-
повів про те, що до Паралімпійських ігор готується 120 спортсменів з 9 видів 
спорту. Зокрема, наголосив на проблемах із житлом для паралімпійців.

Заступники голів Донецької, Одеської, Дніпропетровської і Львівської об-
лдержадміністрацій доповіли про стан справ із залученням позабюджетних ко-
штів, наданням житла олімпійцям та відкриттям нових дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл.

Міністр охорони здоров'я України Андрій Пєдаєв повідомив про стан здоров'я 
спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх та 
заходи щодо його поліпшення.

Перший заступник голови Держкомспорту Анатолій Домашенко інформував 
про стан реконструкції Олімпійського дому, яка триває.

І цього ж дня в приміщенні Національного університету фізичного вихован-
ня і спорту України відбулась позачергова XVI Генеральна асамблея НОК Укра-
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їни, яка розглянула зміни до Статуту 
та бюджету НОК.

На початку засідання член Викон-
кому МОК та НОК України Сергій 
Бубка вручив члену НОК Володи-
миру Кулику Олімпійський Орден. 
Зачитуючи звернення від імені пре-
зидента МОК Жака Рогге, він зазна-
чив, що автор цих рядків стояв біля 
витоків заснування Національно-
го олімпійського комітету України, 
упродовж тривалого часу очолював 
Держкомспорт УРСР, був першим 
віце-президентом НОК України, радником президента НОК, має вагомі заслуги 
в розвитку олімпійського руху в Україні та світі.

Зважаючи на зміни в основному законі олімпійського руху – Олімпійській 
хартії, які були затверджені Сесією МОК в цьому році, та для приведення Ста-
туту НОК у повну відповідність до Олімпійської хартії члени НОК розглянули 
та затвердили статутні зміни.

Враховуючи продуктивну роботу НОК України із залучення позабюджет-
них коштів, активну позицію Прем'єр-міністра, президента НОК бюджет НОК 
України в цьому році був значно збільшений.

Завдяки новим надходженням НОК України знайшов можливість у більшо-
му обсязі профінансувати підготовку атлетів України до літніх Олімпійських 
ігор цього року в Афінах та зимових Олімпійських ігор 2006 року, підтримати 
видання книги “Золоті сторінки спортивної України”, забезпечити федерації з 
олімпійських видів спорту комп'ютерною технікою, продовжити реконструк-
цію Олімпійського дому.

27 травня відбулось чергове засідання Виконкому НОК України, на якому за-
тверджено попередній кількісний склад делегації НОК України на Ігри XXVIII 
Олімпіади, розглянуто план підготовки до проведення етапу Міжнародної еста-
фети олімпійського вогню, діяльність медичної комісії НОК.

За інформацією шефа місії НОК України Олександра Артем'єва, національ-
ним олімпійським комітетом України спільно з Держкомспортом розроблена 
така система формування складу делегації, яка, перш за все, спрямована на за-
доволення потреб спортсменів, забезпечення тренерами, лікарями, масажиста-
ми тощо. 

Враховуючи позабюджетні кошти, що почали надходити до НОК, вирішено 
відрядити до Афін додаткову спеціалізовану групу, до якої увійдуть персональ-
ні тренери спортсменів, що не потраплять до офіційної делегації, представники 
регіонів, президенти федерацій, народні депутати, представники Адміністрації 

Після вручення Олімпійського Ордена
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Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, словом, особи, які 
допомагають у діяльності НОК.

Віктор Янукович повідомив, що 13 серпня цього року він, як президент На-
ціонального олімпійського комітету, має намір взяти участь у відкритті літніх 
Олімпійських ігор в Афінах, де Україну представлятимуть 234 спортсмени.

У збірній спортсмени з усіх регіонів, за винятком Житомирської області. Ат-
лети змагатимуться у 27 видах спорту. Загалом же склад української делегації 
налічуватиме 411 осіб, серед яких 147 тренерів та лікарів, 10 суддів, 18 праців-
ників штабу, 2 запасні спортсмени. Зазначалося, що можливі зміни.

Матеріальне і соціальне забезпечення спортсменів та тренерів – дуже важ-
ливий фактор для досягнення високого результату. Розуміючи це, держава всі-
ляко сприяє створенню таких умов. Це і підвищення стипендій для молодих 
перспективних спортсменів, провідних спортсменів країни, пожиттєві стипен-
дії олімпійським чемпіонам та призерам. Посадові оклади тренерів також бу-
дуть збільшені на 40%. А ті, хто зійдуть на сходинки олімпійського п'єдесталу, 
отримають 100, 70 та 50 тисяч доларів, а їх тренери – половину від цієї суми. 
Таким чином, будуть створені сприятливі умови для розвитку спорту вищих до-
сягнень в нашій країні – такі рішення прийняті з подання Оргкомітету Урядом 
держави.

Виконком НОК України прийняв рішення про виплату стипендій НОК 11 
провідним атлетам. До вищезазначеного переліку увійшли:

Тедеєв Ельбрус – вільна боротьба, Федоришин Василь – вільна боротьба, 
Лазарева Тетяна – вільна боротьба, Чернявський Сергій – велоспорт-трек, По-
латайко Любомир – велоспорт-трек, Готфрід Денис – важка атлетика, Глущенко 
Андрій – триатлон, Ляшенко Олена – фігурне катання, Грушина Олена – фігур-
не катання, Гончаров Руслан – фігурне катання, Шевченко Валентина – лижні 
гонки.

На засіданні було підписано документ про визнання НОК України Всес-
вітнього антидопінгового кодексу, що стало ще одним кроком нашої країни на 
шляху до боротьби з цим негативним явищем.

Усі надійно застраховані
З 21 по 25 червня делегація НОК у складі Івана Федоренка, Володимира 

Геращенка, Юрія Маслачкова й Олександра Артем'єва відвідала столицю Ігор 
– 2004, де ознайомилась з підготовкою міста до проведення Олімпійських ігор, 
оглянула спортивні споруди, олімпійське селище.

На їхню думку, спортивні об'єкти Афін на 99 відсотків були готові прийняти 
змагання найвищого рівня. Більше того, споруди відповідали найсучаснішим 
вимогам. Олімпійське селище, в якому проживатимуть спортивні делегації всіх 
країн, 30 липня мало відкрити свої двері для 16 тисяч мешканців.

Для спортивної делегації України виділено п’ять триповерхових будинки 
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з двомісними номерами. В Афінах для змагань та відпочинку створені кращі 
умови, ніж це було чотири роки тому у Сіднеї.

На Олімпійські ігри в Афіни спортивна делегація України вирушає надій-
но застрахованою. Вже вкотре “офіційним страховиком Олімпійської збірної 
України” виступила компанія “АСКА”. Відповідну угоду 22 червня підписали 
голова Держкомспорту, віце-президент НОК України Микола Костенко та пре-
зидент страхової компанії “АСКА” Олександр Сосіc.

За словами президента компанії Олександра Сосіса, всі члени української 
делегації на Олімпійські ігри 2004 року отримають страхові поліси.

Олімпійський вогонь у Києві
Ще у квітні 2003 року під час візиту української делегації до Афін відбулася 

зустріч з головою Оргкомітету по проведенню Ігор XXVIII Олімпіади 2004 року 
Янною Ангелопулу – Даскалакі. Наша сторона вийшла з пропозицією включи-
ти Київ до маршруту Міжнародної естафети олімпійського вогню.

Було підкреслено, що така вагома подія стане не лише серйозною міжнарод-
ною спортивною акцією, а й знаковим моментом в історії олімпійського руху 
України. Ця пропозиція була підтримана АФОК і надіслана до відповідного під-
розділу Міжнародного Олімпійського Комітету.

На початку червня до Києва прибув менеджер Міжнародної естафети олім-
пійського вогню Стівен Маккарті для узгодження подальших дій.

Програма його перебування включала зустрічі з Прем'єр-міністром України 
і президентом НОК, київським міським головою Олександром Омельченком, 
огляд можливого маршруту естафети, ознайомлення з умовами для успішного 
її проведення.

С т і в е н 
Маккарті під 
час цих зустрі-
чей розповів, 
що естафета 
вогню проля-
же через усі 
континенти . 
Її міжнародна 
частина три-
ватиме 30-35 
днів. Вогонь 
відвідає 30 
міст 24 країн. 
Щодня олім-
пійський фа- Естафета Олімпійського вогню пролягала по усьому світу



219

кел нестимуть близько 120 атлетів, кожен з яких подолає дистанцію 350-500 ме-
трів. Загальна дистанція пробігу в кожному місті становитиме приблизно 42 км 
і триватиме 4-7 годин. Заплановано, що вогонь прибуватиме до міст – учасників 
естафети вранці чартерним рейсом спеціального літака і відбуватиме далі за 
маршрутом увечері цього ж дня після церемонії святкування в кожному місті.

– Після повернення до Афін я підготую рекомендації, які будуть передані в 
АФОК і потім в МОК. Не маю сумнівів, що Київ буде включений до естафети, 

– сказав Стівен Мак-
карті, підсумовуючи 
результати свого ві-
зиту.

Трохи згодом Ви-
конавчий комітет 
МОК прийняв таке 
рішення. Для де-
тального вивчення 
усіх питань до Киє-
ва прибули Саймон 
Уодлі – менеджер 
відділу олімпійської 
естафети Оргкомі-
тету по проведенню 
Ігор та регіональний 
координатор АФОК 
зі стосунків із НОК 
Олександра Баланді-
на, які з 1 по 5 верес-
ня перебували в Киє-
ві з робочим візитом. 
На зустрічах з ке-
рівниками київської 
мерії, спортивних 
організацій та НОК 
розглядалися питан-
ня щодо маршруту 
вогню, підписання 
контрактів та виконання зобов'язань владою Києва та НОК України.

Загалом олімпійський вогонь пронесуть через 28 столиць літніх Олімпій-
ських ігор, а також Пекін, столицю Ігор-2008, Делі, Каїр, Кейптаун, Нікосію, 
Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро, Стамбул, Софію, Київ.

Почесний караул біля Олімпійського вогню 
в Київській міській раді 1980 року
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Ексклюзивні партнери
Про організацію та проведення цього історичного для олімпійського руху 

України заходу йшлося на черговому засіданні Олімпійського прес-клубу, яке 
відбулося 27 січня в прес-центрі “Український час”.
У засіданні взяли участь голова Держкомспорту, віце-президент НОК Микола 

Костенко, перший віце-президент НОК Іван Федоренко, генеральний директор 
компанії “Кока-Кола Беверіджиз Україна” Марчел Мартін, начальник Головно-
го управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської державної 
адміністрації Володимир Ромашко.

Статус ексклюзивних партнерів проведення естафети олімпійського вогню 
отримали компанії “Кока-Кола” та “Самсунг Електронікс”, яким надано право 
добирати певну кількість носіїв смолоскипу.

– Це повинні бути люди, які своїми вчинками, цінностями дружби та миру, 
увагою до традицій надихають інших на покращання світу. Гасло естафети – 

“Передай вогонь, єднаючи світ” відповідає гуманістичному характері цієї події. 
Ми хочемо надати шанс кожному споживачеві взяти участь в естафеті, добира-
ємо носіїв вогню за критеріями людських цінностей, – заявили представники 
компаній.

Було повідомлено, що згідно з затвердженим графіком естафета розпочнеть-
ся об 11 годині від Харківського шосе, пройде проспектом Возз'єднання, далі 
через міст Патона, бульваром Дружби народів, вулицями Велика Васильківська 
та Льва Толстого, бульваром Тараса Шевченка, проспектом Перемоги, вули-
цями Олени Теліги, Мельникова, Великою Житомирською, Володимирською, 
Богдана Хмельницького, Хрещатиком до Майдану Незалежності. Тут увечері 
планується урочисте святкування. Ранком наступного дня вогонь відправиться 
до Стамбулу.

Після своєї подорожі навколо світу вогонь повернеться до Греції, відвідає 54 
префектури Древньої Еллади, а 13 серпня прибуде на Олімпійський стадіон в 
Афінах, де й відбудеться урочисте відкриття Ігор XXVIII Олімпіади.

До відбору носіїв смолоскипу були підключені всі регіональні відділення 
НОК України, які готували пропозиції і виносили їх на розгляд журі. До естафе-
ти залучаються різні верстви населення, починаючи від учнів дитячо-юнацьких 
спортивних та загальноосвітніх шкіл, студентів, закінчуючи видатними спортс-
менами, олімпійськими чемпіонами та ветеранами олімпійського руху.

Трансляція цього грандіозного олімпійського свята в Києві відбуватиметься 
в прямому ефірі на 202 країни світу.

Тим часом компанії “Кока-Кола” та “Самсунг” здійснювали відбір учасників 
естафети в Києві. Компанія “Самсунг” запропонувала кандидатам взяти участь 
в конкурсі есе. У дописі до 300 слів кожен охочий міг розповісти про варті уваги 
суспільні здобутки свого друга чи знайомого, про вчинки, які є втіленням олім-
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пійського духу. Голова компанії 'Самсунг” в Україні Джей Чан Йон подякував 
НОК України та Київській міській державній адміністрації за тісну співпрацю, 
він заявив: “Ми запропонували нашим громадянам озирнутися навколо і поди-
витися на тих, хто їх оточує. Наше завдання – разом знайти “пересічних”, але 
небайдужих і сумлінних людей, які зробили внесок у розвиток України і саме 
їм надати право пронести олімпійський вогонь. В той же час ми хочемо ще раз 
вшанувати славу українського олімпізму, багатьох тих, хто творив цю історію 
своїми досягненнями”.

13 лютого делегація АФОК провела зустріч з першим заступником голови 
Київської міської державної адміністрації Валерієм Борисовим, на якій уточ-
нювалися питання щодо довжини естафети по Києву, її маршруту, часу прове-
дення та урочистого святкування на Майдані Незалежності.

Остаточно вирішено, що довжина естафети вулицями Києва буде 37 км, роз-
почнеться з Харківського шосе о 16 годині та закінчиться урочистим святку-
ванням на Майдані Незалежності о 21.30. Гості взяли також участь в нараді 
з представниками Міністерства внутрішніх справ, прикордонної та митної 
служб України, на якій обговорили практичні питання проведення цього заходу 
та отримали повну підтримку у вирішенні нагальних питань.

776 років потому
25 березня 2004 рок у Греції запалав олімпійський вогонь. Розпочався реаль-

ний відлік часу до початку Олімпійських ігор. Запалений сонячним промінням 
на традиційній церемонії, вогонь розпочав свою подорож з Древньої Олімпії, де 
в 776 році до нашої ери були проведені перші Олімпійські ігри, пройшов через 
Пелопонес, острови Сардонічної затоки, попрямував до стадіону Панатінаїкос 
в Афінах, місця проведення перших Олімпійських ігор сучасності 1896 року.

– Традиційна церемонія запалення олімпійського вогню в Древній Олімпії 
сигналізує реальне наближення Олімпійських ігор, – зазначила президент Ор-
ганізаційного комітету по проведенню Олімпійських ігор 2004 року в Афінах 
Янна Ангелопулу-Даскалакі. – Ця перша всесвітня естафета віддає шану лю-
дям всього світу, хто є прикладом втілення олімпійських цінностей. Ми дуже 
задоволені, що маємо можливість пронести вогонь вулицями Києва.

Пряму трансляцію чудового дійства з Древньої Олімпії телеглядачі України 
оглядали на Першому національному телеканалі.

6 квітня в приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулося 
засідання Оргкомітету з підготовки та проведення київського етапу естафети.

Начальник Головного управління з фізичної культури та спорту КМДА Воло-
димир Ромашко доповів, що до Оргкомітету з проведення Ігор надіслані попере-
дні списки носіїв смолоскипів, що відібрані Київською міською адміністрацією, 
НОК України, компаніями “Кока-Кола” і “Самсунг Електронікс”. Остаточний 
список із 120 осіб буде оголошений у травні.
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На засіданні затверджений план заходів, який передбачав вирішення найріз-
номанітніших організаційних питань, що, дозволило якнайкраще організувати 
олімпійське свято в столиці України. А таких питань було – більш ніж достат-
ньо.

Про святкування на Майдані Незалежності доповідав головний режисер за-
ходу Дмитро Мухарський. Офіційна частина, згідно з вимогами АФОК, може 
тривати не більше 30-45 хвилин, після чого вогонь відбуває далі за своїм марш-
рутом. Тим не менш, святкування триватиме і закінчиться концертом зірок 
естради та святковим феєрверком пізно ввечері.

20 травня в приміщенні Київської міськдержадміністрації відбулось чергове 
засідання Оргкомітету з підготовки та проведення етапу естафети. На цей раз 
за участю відомих нам Саймона Уодлі та Євгена Орловського, керівників мініс-
терств та відомств, голів районних рад Києва.

Було оголошено списки носіїв смолоскипу від компаній “Кока – Кола”, “Сам-
сунг” та міста Києва. Серед них працівники різних структур компаній, лауреати 
різних конкурсів, бізнесмени, вчителі, спортивні журналісти, ветерани фізкуль-
турного руху, і, зрозуміло, кращі спортсмени України, чемпіони і призери Олім-
пійських ігор, світу і Європи.

Вогняна естафета
І от довгоочікуваний день настав. Майже опівдні 5 липня “божественна пара” 

Боїнгів-747 “Зевс” та “Гера”, один за одним доставила до Борисполя олімпій-
ський вогонь у невеличкому контейнері, який дістав назву “Лампа Аладіна”. 
Його супроводжувала офіційна делегація Афінського Оргкомітету та технічний 
персонал естафети.

На прилеглих до аеропорту площах немає де впасти яблуку. Шанувальники 
спорту з прапорами України, олімпійськими символами і гаслами, емблемами 
МОК, Олімпій-
ських ігор. Посол 
Греції в Україні пан 
Панайотіс Гумас, 
який першим під-
хопив заповітний 
контейнер з олім-
пійським вогнем, не 
приховує радості.

Духовий ор-
кестр, виконавши 
Олімпійський гімн, 
грає запальні і ві-
домі на увесь світ Звідси давався старт Вогняної естафети
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українські мелодії. Кавалькада машин, яка дістала назву “Караван естафети” 
вирушає до Києва. Перший автомобіль, який усі пізнають як міліцейський, в 
офіційному протоколі має назву “місцева підтримка – 1”. Тут служба охорони із 
спеціальними системами зв’язку.

“Будівельниками натовпу” названо шість наступних машин. Вони належать 
компаніям “Самсунг” і “Кока-Кола”. З їхніх гучномовців лунають повідомлен-
ня про наближення олімпійського вогню, звучить розповідь про порядок про-
ходження естафети, гостей, які її супроводжують.

Ще один автомобіль – зв’язківець. У ньому представник Оргкомітету Олімпі-
ади, який підтримує постійний зв’язок з Афінами. Так звана “стартова машина” 
слідкує за змінними пунктами естафети. В ній виключно представники АФОК.

До “Каравану естафети” входить ще автобус із носіями смолоскипу. Він роз-
возить спортсменів по етапах і їде попереду з інтервалом у 3-5 хвилин.

“Платформа ЗМІ”. На цій планшетній вантажівці – телевізійна команда АФОК, 
фотокореспонденти та представники місцевих телеканалів. Серед каравану та-
кож автомобіль з VІР – персонами, автобус для підбору носіїв смолоскипу.
У “командирській машині” керівник естафети, а за кермом водій від АФОК. 

Це від нього залежить швидкість просування каравану та невидимі для сторон-
нього ока зміни у порядку проходження естафети.

16.00. Траса Бориспіль-Київ. Зупинено на мить рух транспорту. Погляди усіх 
прикуті до символічної брами міста – арки з повітряними кульками. Під нею 
закріплено стартову стрічку, перетин якої означає початок естафети. Тут чи не 
вся спортивна еліта України, керівники спортивних установ і організацій.

Прибуває караван. Лунають слова привіту і побажання щасливої дороги. Ес-
тафета олімпійського 
вогню рухається вули-
цями Києва. Її палко ві-
тають тисячі мешканців 
столиці України.

Високий тон еста-
фети задали почесні 
громадяни Києва, герої 
попередніх Олімпіад 
Ніна Бочарова, Зіна-
їда Турчина та Борис 
Шахлін. Вони вручили 
вогонь першому номе-
ру олімпійської естафе-
ти борцю В’ячеславу 
Олійнику з Маріуполя, 
чемпіону Олімпійських 

Урочиста мить запалення 
Олімпійського вогню у Києві
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ігор у Атланті. За лічені хвилини її підхоплюють один за одним провідні спортс-
мени України, ветерани спорту, кращі люди нашої країни. Серед спортсменів 
уболівальники зі стажем впізнають волейболіста Володимира Іванова, біатло-
ніста Івана Бякова, веслувальника Ігоря Ємчука, кіннотника Віктора Поганов-
ського, стрільця Дмитра Монакова. Поруч і молоді – лижниця Валентина Цербе, 
батутистка Оксана Цигульова, плавець – підводник Євген Яковлев та інші.

Ось естафета просувається через Дніпро по мосту ім. Патона, виходить на 
правий беріг, де його вітає багатолюдний натовп. Із смолоскипом вже капітан 
легендарної гандбольної команди “Спартак” Людмила Порадник. На Великій 
Васильківській його підхоплює уславлена гімнастка Людмила Турищева, зго-
дом чемпіонка ХХV Олімпійських ігор у Барселоні баскетболістка Марина Тка-
ченко, переможниця “Євробачення” співачка Руслана Лижичко.

На Майдан Незалежності смолоскип вніс легендарний стрибун із жердиною, 
член МОК і НОК України Сергій Бубка. Він і запалив вогонь. З цього приводу 
журналісти пожартували, що Сергій Бубка встановив свій черговий світовий 
рекорд.

– Я ніс олімпійський вогонь декілька разів, – зізнався Сергій Бубка. – Спочат-
ку це було у Сіднеї у 2000 році. Через два роки – у Солт-Лейк-Сіті на зимовій 
Олімпіаді. Цього року беру участь одразу у двох естафетах – в Афінах і Києві. І 
кожного разу відчуваю, як вогонь зігріває мою душу, я стаю духовно багатшим, 
сильнішим. До мене передається велика енергетика від тих людей, які завжди 
біжать поруч із смолоскипом.

А тим часом свята на честь Естафети олімпійського вогню відбулися в бага-
тьох населених пунктах України 

– від Карпат до Лугані. Масові 
заходи відбувалися задовго до 
5 липня. Але апогеєм свята став 
саме цей день. Оголошувалися 
переможці конкурсів на кращий 
малюнок, вірш. Чи не в усіх ди-
тячих оздоровчих таборах про-
ходили спортивні змагання. В 
багатьох містах на великих пло-
щах були встановлені спеціаль-
ні екрани, на яких тисячі людей 
спостерігали за ходом естафети.

То була гарна прелюдія перед 
відльотом більшої частини на-
шої делегації до Афін, де вони 
знову мали зустріти вогонь 
Олімпіади. За мить до відкриття Олімпіади в Афінах
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Афіни вічно молоді
...Афіни наповнювались учасниками Олімпіади, почесними гостями, туриста-

ми. Той, хто був у цьому місті лише півроку тому, тепер не міг впізнати багатьох 
вулиць і площ. А за строкатою олімпійською символікою та транспарантами не 
було видно ні фасадів будинків ні зеленого вбрання.

Таке враження справляли Афіни на перших членів нашої делегації, які по-
чали прибувати сюди для участі в Іграх. 10 серпня більшість із них ще була 
на Хрещатику, де на Майдані Незалежності відбулись урочисті проводи нашої 
команди.

Парад, який відкривав ансамбль барабанщиць, зайняв усю широчінь голов-
ної вулиці столиці. Спортсменів вітали тисячі киян і гостей міста, на їхню честь 
лунали побажання успіхів і удачі. До них зверталися як урядовці, так і спортсме-
ни старшого покоління, представники громадських організацій. На їхню честь 
кращі артисти країни виконували найкращі твори. Урочистості вінчав яскравий 
феєрверк.

12 серпня Естафета олімпійського вогню, яка брала свій старт кілька місяців 
тому біля містечка Марафон, завершилася в столиці Греції. Лише за день до 
цього він досяг півночі афінського мегаполісу складним маршрутом, а увечері 
з’явився у гавані Пірей. Його було доставлено морем на східний кордон міста, 
на мис Суній. Звідти знову вогонь повернувся вже сушею до центру міста і за-
палав на Акрополі в очікуванні перенесення на центральний стадіон міста.

А поки цього не сталося українці стали свідками двох традиційних для них 
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дійств. Спочатку в Олімпійському селищі урочисто було піднято прапор Украї-
ни. А годиною потому вони ступили в “Український дім”. Він обраний так, що 
від нашої Амбасади до нього лише п’ять хвилин ходу. Тут відносно тихо, сюди 
зручно доїжджати. В цій нашій тимчасовій хаті відбуватимуться усі головні 
свята, які, як усі сподіваються, обов’язково відбудуться.

Найбільший чотирирічний форум атлетів усього світу зібрав у Афінах 10 
тисяч 500 атлетів.

… 400 музикантів відбивали ритм запальних грецьких танців. А коли на вод-
ній поверхні, що вкрила поле стадіону, з’явилися вогняні олімпійські кільця, 
музики перейшли на ритм биття серця. Ось на здоровенному паперовому кора-
блику пливе 9 – річний хлопчик з грецьким прапорцем у руці. А оце червоний 
кентавр, символ подвійності людської натури. Повітрям пропливає чоловік на 
величезному білому кубі, який піднімається з центру стадіону. Він символізує 
перетворення людини в інтелектуальну цивілізовану істоту.

По периметру стадіону пропливають “живі картинки” з історії Греції. “Клеп-
сідра” – це різнобарвний парад стилізованих фігур. Вони також відтворюють 
історію грецької цивілізації.

Після неперевершеної урочистої церемонії відкриття відбувся парад учас-
ників Олімпіади. 202 національні делегації пройшли повз трибуни за грецьким 
алфавітом. Прапор України, яка крокувала під 147 – им порядковим номером, 
ніс чемпіон світу з плавання Деніс Силантьєв.

Із величезною увагою вислухані промови президента Оргкомітету Ігор – 
2004 Янни Ангелопулу-Даскалакі та Президента МОК Жака Рогге.

– Ігри ХХVIII Олімпіади сучасності від-
крито, – проголосив слідом за ними на пере-
повненому 72-тисячному стадіоні Президент 
Грецької Республіки Костіс Стефонопулос.
У відповідь в небо злетіли тисячі білих 

голубів, лунали залпи гармат, весь небесний 
простір, здавалося, був наповнений спалаха-
ми фейєрверку.

Коли Нікос Какламанакіс добіг до чаші, 
щоб запалити вогонь, вона повернулася до-
низу, символізуючи єднання неба і землі. Во-
гонь піднявся над Олімпійським стадіоном і 
освітлював усі Ігри.

Яна – “золота рибка”
А вже наступного дня відбулись перші стар-

ти. За хронологією першу медаль – бронзову 
приніс Україні у турнірі шаблістів київський 

Перше українське 
олімпійське золото
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армієць Владислав Третяк, 
який переграв у чвертьфі-
налі свого постійного кон-
курента і друга Володимира 
Лукашенка. Саме йому, за 
прогнозами, мала дістатися 
золота нагорода.

І цього ж дня у фіналі 
400 метрів комплексного 
плавання Яна Клочкова при-
несла нашій збірній перше 
очікуване “золото”. Тисячі 
вболівальників, які спосте-
рігали за цим запливом, бачили, як важко далася Яні ця перемога. Вона перед-
бачала відчайдушний супротив з боку угорки Єви Ріштов, за якою весь час спо-
стерігала. Але несподівано у перебіг боротьби втрутилась американка Кетлін 
Сандено. В неї Яна завдяки більшому досвіду виграла лише дотик.

Через три дні так само в упертій боротьбі Яна перемогла на дистанції 200 
метрів комплексним плаванням. А ще через день стало відомо, що за винят-
кові спортивні досягнення на Олімпійських іграх, виявлені мужність, самовід-
даність і волю до перемоги, піднесення спортивного авторитету України Яні 
Клочковій присвоєно звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка”.

Юрій Білоног Ірина Мерлені

Олена Костевич
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15 серпня позначено “золотом” у стрільбі з 
пневматичного пістолета на 10 метрів (впра-
ва ПП-2) вихованки чернігівського “Колоса” 
Олени Костевич.

І посипалися медалі – одна за одною, один 
ґатунок кращий за інший. Ось на старовинно-
му стадіоні в Олімпії, де влаштували змагання 
метальників ядра, перемагає одесит Юрій Бі-
лоног. Усупереч травмам і сумнівам на важко-
атлетичному помості золоту медаль здобуває 
ще одна представниця невеликого Чернігова 
Наталя Скакун.

Не сподівався на срібну нагороду у дзюдо і 
Роман Гонтюк з Івано-Франківська.
А потім світ дізнався про “золото” на брусах 

гімнаста Валерія Гончарова. Свою перемогу 
він присвятив другу по збірній Сашку Берешу, 
який несподівано загинув у автокатастрофі.

Бронзу на водних доріжках у плаванні 100 метрів батерфляєм здобуває Ан-
дрій Сердінов. Це була остання медаль наших плавців, але вага її від цього не 
потьм’яніла.

22-річна Ірина Мерлені зі Львова, або дівча – шибайголова, як назвали її 
журналісти, стає кращою у турнірі з вільної боротьби у категорії до 48 кг.

Від останнього пострілу харків’янина Віктора Рубана залежав розподіл ме-
далей у змаганнях стрільців з лука. Лише він дав змогу нашій команді стати 

“бронзовою” у суперництві з такими асами, якими були корейці, росіяни та аме-
риканці.
А от перемагає у 

стрибках на батуті Юрій 
Нікітін з Миколаєва. Зма-
гання далися йому нелег-
ко. Після обов’язкової 
програми він був лише 
п’ятий. Довільна програ-
ма – друге місце. І лише 
у фіналі, виконавши 
складний каскад стриб-
ків, він виходить на пер-
ше місце.

Відзначились і чоло-
віки академіки – веслу-

Юрій Нікітін

Наталія Скакун
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вальники, які вибороли довгоочікувані бронзові нагороди. Ось їхні імена – Сер-
гій Гринь, Сергій Білоушенко, Олег Ликов та Леонід Шапошников. На жаль, 
таку саму медаль відібрали у жіночої парної четвірки через виявлений заборо-
нений препарат у одної дівчини.

Зате використали свій шанс байдарочниці. З “бронзою” поверталися додому 
Інна Осипенко, Тетяна Семикіна, Ганна Балабанова та Олена Череватова.

Прийшли нагороди і у вітрильному спорті. У класі “Інглінг” другу сходинку 
п’єдесталу пошани зайняли Руслана Таран (шкіпер), Ганна Калініна та Світла-
на Матушева. А потім святкували і “срібло” Родіона Луки та Георгія Леончука 
в класі яхт “49-ер”.

Станом на 25 серпня в активі української збірної вже вісім золотих, три сріб-
них і сім бронзових нагород. Наша держава поки що тримається на десятому міс-
ці в загальному заліку за кількістю здобутих нагород.

Нагородою, що не дуже тішить, назвали журналісти третє місце в абсолют-
ній першості з художньої гімнастики Ганни Безсонової. Усі звикли до перших 
місць на Олімпіадах вихованок Альбіни Дерюгіної.

Спочатку усі поздоровляли з третім місцем у змаганнях важкоатлетів у вазі 
до 105 кг представника Одещини Ігоря Разорьонова. Коли виявилось, що угор-
ський спортсмен Ференц Гюркович вживав заборонені препарати, медаль в ньо-
го відібрали. Отож успіх Ігоря став зі срібним блиском.

Дев’яту золоту нагороду нашій країні приніс у вільній боротьбі Ельбрус Те-
деєв.

За успіх вважала Олена Красовська вже саме потрапляння до фіналу. А про 
те, що стане “срібною” і не мріяла, адже ще ніколи на змаганнях такого рівня не 

Валерій Гончаров Ельбрус Тедеєв
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показувала високих результатів. Та в Афінах бар’єри на 100 – метровій дистан-
ції долала на диво легко. Золотій медалістці Джанні Хайес вона програла лише 
0,08 сек. То був новий олімпійський рекорд.

З “бронзою” вітали феєричний стрибок Віти Стьопіної, яка вперше у житті 
з першої спроби подолала висоту 2.02. Серед легкоатлеток варто назвати також 
імена Тетяни Терещук – Антипової, яка у бігу на 400 метрів з бар’єрами здо-
була таку саму нагороду.

І як не сказати про єдину українську команду, яка виступала в ігрових видах 
спорту – гандболісткох, які продовжили славні традиції команди Ігоря Турчи-
на. Попри велику купу проблем дівчата, керовані Леонідом Ратнером, здобули 
бронзові нагороди. Це приклад для представників інших ігрових видів спорту, 
які досі пасуть задніх на світових першостях.

Зустрічали як космонавтів
Як космонавтів зустрічала Україна своїх героїв. На їхню честь в аеропортах 

та вокзалах збиралися небачені досі юрби уболівальників спорту. Вони були 
гідно вшановані нашим народом.

2 вересня у Держкомспорті України відбулась прес – конференція, на якій 
журналістів було проінформовано про попередні підсумки виступів наших ат-
летів на Афінській Олімпіаді. Підкреслено, що спортсмени України здобули 23 
медалі, з яких дев’ять золотих, п’ять срібних і дев’ять бронзових.

Герой України Яна Клочкова з першими особами держави
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Нагороди отримували 47 спортсменів з 245 учасників команди. Це представ-
ники 19 видів спорту з 27, в яких ми виступали у Афінах. З нагородами повер-
тався додому майже кожний п’ятий.

Голова Держкомспорту, віце – президент НОК України Микола Костенко 
сказав, що виступ спортсменів України високо оцінений у світі. Цьому спри-
яло ставлення перших осіб держави до проблем фізичної культури і спорту, 
насамперед олімпійських видів. Вперше за роки незалежності нашої держави 
фінансування здійснено у повному обсязі. Надійшло багато позабюджетних 
коштів.

Аналіз грецького ужинку
Одразу після завершення ХХУШ Олімпіади у Афінах Колегія Держкомспор-

ту на спільному засіданні разом з НОК України підбила підсумки участі спортс-
менів України в цих наймасовіших змаганнях.

Детальний аналіз робив заступник голови Держкомспорту, шеф місії укра-
їнської делегації Олександр Артем’єв. Його доповідь варта уваги, нехай і при-
пустимось деяких повторів.

Отже, в Афінах змагалось 10,5 тисяч спортсменів з 202 країн у 39 видах 
спорту. Це були найуспішніші для українців Ігри за історію їх самостійної 
участі.

Порівняно із Сіднеєм зросли здобутки передусім у легкоатлетів, штангістів, 
борців вільного стилю. Наша команда у складі 245 спортсменів, що змагалися у 
27 видах спорту, посіла 12 місце (за медалями), виборовши 9 золотих, 5 срібних 
і 9 бронзових медалей.

Кожен одинадцятий повернувся з олімпійськими відзнаками. Ще 104 уві-
йшли до шісток кращих, давши державі залікові очка. Це становить 40 відсо-
тків.

За підрахунками в очковому доробку у нас 11 загально командне місце. І це у 
гідній конкуренції із 202 державами – учасницями. Ми шості в Європі! Цікаво, 
що і в Атланті, і в Сіднеї, і в Афінах доробок нашої олімпійської дружини також 
дорівнював 23 медалям. Але різний ґатунок!

Свій внесок у ці показники зробили представники 19 видів спорту. Помітні 
зрушення на краще сталися у кульовій стрільбі, фехтуванні, веслуванні ака-
демічному та на байдарках і каное, стрибках на батуті, дзюдо. Як і раніше до 
фаворитів входять наші стрільці з лука. Нарешті зробила справжню весну в 
ігрових видах спорту жіноча гандбольна команда.

Найвищий коефіцієнт корисної дії у стрибунів на батуті – два представники 
завоювали “золото” (Юрій Нікітін) та п’яте залікове місце (Олена Мовчан).

В активі важкоатлетів, окрім золотої нагороди Наталії Скакун та срібної Іго-
ря Разорьонова, ще чотири місця у чільних шістках. Всі дев’ятеро учасників у 
десятках найсильніших в своїх вагових категоріях.
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Було визнано, що можливості українських спортсменів в Афінах використа-
ні не на сто відсотків. У легкоатлетів лише четверо з медалями (Юрій Білоног, 
Олена Красовська, Тетяна Терещук – Антипова та Віта Стьопіна), п’ятеро в 
десятках найсильніших. А де інші 70 відсотків команди?

Переважна більшість посіла такі місця, які не відповідають їхнім можливос-
тям і вкладеним коштам. Це саме можна сказати і про плавців.

Невдалим був виступ представників стендової стрільби Миколи Мільчева і 
Вікторії Чуйко. Недбало поставилась до свого здоров’я лучниця Катерина Пе-
леха.

Великі прорахунки виявлені у підготовці триатлоністів, шаблістів, гімнасток 
– художниць, боксерів, велосипедистів, стрибунів у воду, борців греко – рим-
ського стилю тощо.

Без жодної медалі повернулися додому представники 12 видів спорту. З 12 
видів спорту ми взагалі не виставили команди. З них не вписались у рамки 
олімпійських турнірів команди з десяти ігрових видів спорту, а також з весло-
вого слалому та кінного спорту.

Одним не поталанило, іншим не вистачило майстерності, щоб пробитися 
через сито олімпійського відбору.

А тепер давайте подивимось на рейтингові місця українських спортсменів у 
командній боротьбі (враховуючи досягнення чоловіків і жінок): бокс – 21 місце, 
вільна боротьба – 4, греко – римська боротьба – 12, важка атлетика – 5, вело-
спорт (трек) – 16, веслування академічне – 19, веслування на байдарках та каное 

– 19, вітрильний спорт – 10, гандбол – 7, гімнастика спортивна – 8, гімнастика 
художня – 2, дзюдо – 11, легка атлетика – 10, плавання – 11, стрибки на батуті 

– 3, стрибки у воду – 10, стрільба з лука – 5, стрільба кульова – 10, фехтування 
– 8.

Ці місця дають багато матеріалу для узагальнення і аналізу.
Особлива подяка за здобутки Національному олімпійському комітетові, ке-

рівництво якого доклало багато зусиль до залучення позабюджетних коштів, 
особливо на останньому етапі підготовки. Особистий вклад Прем’єр – міністра 
України Віктора Януковича, як президента НОК і голови оргкомітету, які навіть 
важко оцінити.

Спортсмени діставали цілковиту підтримку Президента країни та Верховної 
Ради України. За останні чотири роки було прийнято 8 Указів Президента Укра-
їни та 11 Постанов Кабінету Міністрів щодо нашої галузі.

Збільшено заробітну плату, стипендії, грошові винагороди медалістам та 
молодим перспективним спортсменам, визначним діячам фізичної культури і 
спорту, тренерам.

На це спрямовано 140 млн. гривень. Тільки упродовж першого півріччя 2004 
року на проведення навчально – тренувальних зборів за кордоном та на участь 
у чемпіонатах світу та Європи спрямувалося 8,5 млн. гривень.
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На розвиток матеріальної бази спрямовано 63 млн. гривень. За рахунок цих 
надходжень проведено ряд будівельно – монтажних робіт на НСК “Олімпій-
ський”, капремонт котельні та реконструкцію легкоатлетичного ядра на стаді-
оні “Авангард” у Ялті, ремонтні роботи у яхт – клубі “Південь” у Севастополі, 
здійснюється реконструкція Палацу водних видів спорту та ремонтні роботи 
в спорткомплексі “Метеор” у Дніпропетровську, реконструкція училища ім. 
С. Бубки в Донецьку, стадіону “Металург” в Артемівську, готелю і їдальні НС 

“Акварена” у Харкові тощо.
Крім того, придбано гімнастичні і борцівські мати, килими, комплект об-

ладнання для спортивної гімнастики, човни для веслувальників, інвентар та об-
ладнання для кульової стрільби, стрибків у воду тощо.

Успіх паралімпійців
І як не сказати, що слідом за Олімпіадою-2004 в столиці Древньої Греції від-

бувся ще один великий спортивний форум – ХІІ літні Паралімпійські ігри. Вони 
зібрали близько 4000 спортсменів із 136 країн світу. 
Серед них були і 88 представників України.

Саме їм і судилося здивувати своїми досягнен-
нями весь світ. Змагаючись у 9 видах спорту, наші 
паралімпійці завоювали 55 медалей, з який 24 зо-
лоті, 12 срібних, 19 бронзових. Завдяки такому ряс-
ному збору “врожаю” наша команда посіла шосте 
місце.

Найбільше відзнак завоювали плавці – 28 ме-
далей. Тотальний незрячий з Донецька Віктор 
Смирнов здобув 5 золотих, по одній срібній і 
бронзовій нагороді. Указом Президента України 
18-річному спортсмену присвоєно звання Герой 
України.

Чотириразовим чемпіоном став Дмитро Алек-
сєєв, дворазовими Сергій Кліперт, Олександр Ма-
щенко, Сергій Демчик, по разу були перші – Оле-
на Акопян, Андрій Калина, Дмитро Кузьмін.

В активі легкоатлетів 21 медаль, з яких сім – золоті. Двічі перемогу святку-
вали Олександр Дрига, Олександр Дорошенко та Антон Скачко. Чемпіоном із 
пауерліфтингу стала Лідія Соловйова, а у фехтуванні Андрій Комар.

Однією з найяскравіших подій на Іграх став виступ українських футболістів. 
У фіналі вони впевнено перемогли команду Бразилії.

Віктор Смирнов – 
Герой України
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В Афінах медалі – в Києві ордени
Спортсмени ще були у Афінах, а Президент України Леонід Кучма надіслав 

їм привітання з нагоди завершення Ігор і досягнення високих спортивних ре-
зультатів.

“Ваші успіхи, – підкреслив Президент України, – стали справжнім подарун-
ком не тільки для любителів спорту, а й для мільйонів співвітчизників, які, за-
тамувавши подих, спостерігали за напруженою і нелегкою боротьбою.

“Урожай” нагород, привезений на Батьківщину, став яскравим свідченням 
того, що наші спортсмени займають гідне місце серед чемпіонів і рекордсменів. 
Усі завойовані вами медалі – чесні нагороди. Це дає підстави для впевненості: 
маємо потужний потенціал і обнадійливі перспективи”.

21 вересня святково прикрашений Палац “Україна” вигравав усіма барвами 
олімпійської веселки. Тут вшановували олімпійців, чемпіонів і призерів Олім-
піади у Афінах.
Ущерть заповнений зал, тисячі прихильників спорту. Вони вітають тих 47 

суперзірок України, які уславили себе під час змагань. Поруч з ними їхні на-
ставники та організатори, висококласні спеціалісти фізичної культури і спорту.

Президент привітав спортсменів і тренерів із заслуженими нагородами, по-
бажав усім щастя і здоров’я, вручив нагороди – ордени “За заслуги”, “За муж-
ність”, Княгині Ольги, почесні звання.

На день раніше героїв олімпійських стартів приймав Кабінет міністрів. Го-
лова Уряду Віктор Янукович вручив олімпійським чемпіонам і призерам, а та-
кож тренерам та організаторам фізкультурного руху Почесні грамоти і Подяки 
Кабінету Міністрів України та пам’ятні знаки до них. Усі олімпійські чемпіони 
одержали ключі від автомобілів “Сузукі”, які презентувала їм компанія “Авто-
інтернешнл”.

На завершення урочистості спортсмени дозволили собі підняти келих шам-
панського.
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, в попередніх розділах ми приділяли увагу 
незадовільному стану спортивних баз, на яких наші олімпійці не мають 
змоги плідно готуватись до змагань.

Микола Костенко, здається, першим порушив це питання як голова 
Держкомспорту України. Усі його попередники про це чомусь не говорили. 
Де причина такої відвертості нового керівника галузі?

– Я дуже давно знаю Миколу Костенка. Ще з того часу, як він працював у 
Дніпропетровську в товаристві “Авангард”, а потім обласній раді профспілок. 
Подобалась його відвертість і прямота, вміння казати те, що думаєш.
У даному випадку він узяв на себе велику відповідальність, очоливши галузь 

на заключному етапі підготовки. Якби мовчав, уся провина за погані виступи 
лягла б на його плечі. А так хотів поділити відповідальність з усіма тими, хто 
працював до нього.
А крім того, відчував підтримку з боку Прем’єр-міністра, якого обрали пре-

зидентом НОК. Йому також могли б дорікнути.
Треба визнати, що цей тандем добре спрацював на заключному етапі. Якби 

не вони, не бачили б тих результатів, що досягли.
Зверніть увагу і на таку деталь: коли були визначені кандидати до збірних 

команд. Задовго до стартів. Було на кого орієнтуватись, тримати у полі зору. 
Спортсменам можна було впевнено почуватись, не думаючи про те, що тебе зні-
муть в останню мить підготовки. У психологічному плані це багато що значить.

– Цю допомогу вперше відчули і федерації з видів спорту.
– Так. Раніше вони вдовольнялися тим, що Держкомспорт або НОК самостій-

но дбали про їхніх спортсменів. Тепер і їм дали можливість покерувати, розпо-
ряджатись певними копійками.

– Як на мене, федерації самі винні у тому, що ледь животіють. Замість 
об’єднання зусиль, множаться.

– Сам дивуюсь цьому факту. Але це явище характерне для нашого народу. 
Ніхто не хоче прислухатись до думки сусіда, навіть якщо ти неправий. Кожно-
му хочеться взяти гору, відчути себе гетьманом. Ніяк не дійдуть згоди танцю-
ристи, борці різних стилів і напрямків, навіть шахісти. А що робилося перед 
Афінами у федераціях гімнастики, боксу, веслування? Напередодні Олімпіади 
емоції вдалося стримати.
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– Напередодні Олімпійських ігор Держкомспорт народив ще один доку-
мент, який навіть назвали новою конституцією фізичної культури і спорту. 
Маю на увазі Національну доктрину розвитку. В декларативному стилі 
там було викладено все, що стосувалося нашої галузі. Багато тоді було роз-
мов щодо цього документа. Минув місяць – про нього забули навіть роз-
робники. У чому справа?

– Писати доктрини, концепції, програми, кодекси ми навчилися здавна. Але 
ніхто не сказав, що під кожен з тих документів треба закладати якесь підґрунтя. 
Візьмемо для прикладу тезу з Доктрини про розвиток масової фізичної куль-
тури. Знову констатація факту, що фізкультурою в нас займається не більше 
десяти відсотків населення. А хто визначав ці відсотки? Це все робилося на під-
ставі статистичних даних охоплення школярів і студентів заняттями в режимі 
навчання.
А що, кому, коли і скільки треба зробити, щоб цей відсоток зріс? Кажуть, це 

має визначити програма. Але де вона? Хто її визначає на державному рівні, дає 
завдання керівникам регіонів, підприємств, організацій, навчальним закладам, 
хто закладає під це кошти?

– Та у нас взагалі зміщені поняття, що таке фізкультура і спорт. Навіть в 
структурі колишнього Держкомспорту, а нині Міністерства, існують спорт 
інвалідів, спорт ветеранів, неолімпійський спорт. Для управління розви-
тком масових занять створили підрозділ “Спорт для всіх”. Але і він займа-
ється не фізкультурою, а спортом. Чому занехаяно старі форми і методи 
роботи з населенням, які перевірені життям?

– Це мене також дивує і бентежить. Дивлюсь на спортивні майданчики, що з 
великим трудом створювали на житлових масивах і мене бере жах. Пам’ятаю, 
як пробивали свого часу постанову про забудову тих масивів, як слідкували, 
щоб Держбуд мав відповідні проекти, якісно планував і зводив майданчики. 
Образно кажучи, голову відривали тим, хто нехтував цим розпорядженням.

– На Борщагівці, де я проживаю, зруйновані не лише волейбольні та бас-
кетбольні стійки, а й огорожа навколо них. Наче пронісся табун диких вар-
варів, який змітав на своєму шляху все хороше, цивілізоване. Та й школи 
стали байдужі до свого майна.

– Колись спортивні майданчики на масивах належали ЖЕКам, а ті діставали 
не тільки кошти на їхнє утримання і ремонт, а й мали в штатах інструкторів з 
фізкультурно-спортивної роботи серед населення. Між районами організовува-
лися змагання на краще утримання майданчиків за місцем проживання. У спе-
ціально обладнаних приміщеннях працювали гуртки технічної творчості, ко-
лективи самодіяльності, спортивні секції. Діти мали прихисток, не вештались 
по вулиці. За частину споруд відповідали школи з викладачами фізвиховання. 
Це комусь заважало?

Важливою складовою фізичного виховання була й так звана фізкультура на 



237

виробництві. Проводились п’ятихвилинки здоров’я, фізкультпауза, вводна та 
виробнича гімнастика, були кабінети психологічного розвантаження. Кожне 
виробництво пишалося своєю базою відпочинку. Цікаво, що на теми фізичного 
виховання населення писались кандидатські і докторські дисертації, видава-
лись спеціальні посібники, брошури, буклети.

Багато що з цього, на превеликий жаль, навіки втрачено.
– Володимире Васильовичу, ви досить детально розповіли про “вогняну 

естафету”, яку приймав Київ напередодні ХХVIII Олімпійських ігор у Афі-
нах. Та, думається, нашим читачам буде цікаво прочитати і про ту естафе-
ту, яка вже одного разу проходила через Київ.

– Так. Я не згоден з тими, 
хто стверджує, що Київ 
2004 року вперше при-
ймав олімпійську естафету. 
Вони забули або не хочуть 
пам’ятати про ту, яка про-
ходила майже через усю 
Україну напередодні ХХІІ 
Олімпійських ігор, що від-
бувались у Москві 1980 
року.

Якщо перед Афінами 
“вогняну естафету” бачи-
ли лише кияни, то 24 роки 
тому вона пролягала через 
11 областей України. А роз-
почалась із Буковини, на 

кордоні з Румунією.
Мені особисто доводилось брати участь в організації того величного дійства. 

Дуже ретельно підходили до відбору носіїв смолоскипу, організації заходів у 
містах і селах, через які просувався олімпійський кортеж.

Смолоскип несли чи не усі видатні спортсмени України, кращі представни-
ки молоді, передовики виробництва, студенти.
У центрі міста, наприклад, смолоскип, який супроводжувала група з 22 асис-

тентів, перехопив наш відомий веслувальник Юрій Стеценко. Він ніс його Хре-
щатиком. Далі, повз стадіон “Динамо”, Парковою алеєю, через Дніпро вогняна 
естафета продовжила шлях до Москви.

За два дні до відкриття у Києві олімпійського футбольного турніру представ-
ницька делегація міста на чолі з віце-мером Києва Миколою Лаврухіним відбу-
ла до Москви. Там у приміщенні Московської ради їм передали дві спеціальні 
лампи закритого типу, запалені від вогню в Афінах. З київського вокзалу їх 

Так приймали Естафету олімпійського вогню 
у Києві 1980 року
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перевезли на Республіканський стадіон, де вони зберігалися за Бессарабськи-
ми воротами. У чаші вогонь запалав від смолоскипу, який приніс віце-чемпіон 
Мюнхенської Олімпіади десятиборець Леонід Литвиненко.

– Цього разу відбір носіїв проводили компанії “Самсунг” і “Кока – 
Кола”.

– Не тільки. Але ці дві компанії провели велику підготовчу роботу, плідно по-
працювавши з молоддю, активно долучилися до організації загальноукраїнсько-
го свята, виготовляли яскраві пам’ятні сувеніри. Крім визначених ними носіїв 
смолоскипу були й представники від спортивних федерацій, інших організацій. 
Це дійство також надовго запам’ятається киянам і гостям міста.

Естафета у Києві дістала високу оцінку у засобах масової інформації, в Орг-
комітеті Олімпіади, МОК. Про неї дуже багато писали, йшла телетрансляція.

– Тепер дозвольте торкнутися найголовнішого – підготовки спортсменів 
до самих Ігор. Чи помітили ви, як свідок і активний учасник організації 
кількох олімпіад, зміни в підготовці атлетів? До Афін вони готувалися так 
само, як перед Атлантою?

– Різниця була разюча. Перед Атлантою нам, перш за все, бракувало досвіду. 
Ми щойно увійшли до міжнародного спортивного співтовариства. Мали масу 
проблем, в деяких поводились наче сліпі котенята. Проте виборсались. Не схи-
били, показали себе гідними представниками великого народу.

– Але всі твердять, що в Атланті нам допоміг старий багаж, ті спортсме-
ни, які зростали в збірних командах СРСР.

– Це неправда. Аналіз підтверджує, що в складі тієї олімпійської збірної було 
тільки вісім відсотків ветеранів. Радянський Союз припинив своє існування у 
1991 році. Невдовзі закінчилася і робота в збірних. Навіть перед Барселоною 
члени тої олімпійської збірної СНД готувались не так централізовано.

1993 – 1995 роки стали роками утворення і становлення наших самостійних 
національних федерацій. На міць випробовувались як спортсмени, тренери, так і 
функціонери. Усім треба було звикати до самостійної роботи і відповідальності.

Спливли роки і перед Афінами ми повинні були самі собі зізнатись, що мате-
ріально – технічна база спорту занепала. За усі ці роки жодної копійки не було 
вкладено в олімпійську інфраструктуру. Підфарбування деяких залів або кабі-
нетів не вирішувало проблеми.
У рік Афінської Олімпіади завдяки допомоги Президента України та Уряду 

вдалося отримати на ремонт баз 14 млн. грн. Допомогли 20 млн., що виділені 
рішенням Верховної Ради України. Вважаю правильним рішення не подрібню-
вати суми, а допомогти більше тим базам, де частіше готувалися олімпійці.

Основна ознака того передолімпійського року – систематичне і повне фі-
нансування, яке дало змогу працювати планомірно у себе вдома. Якщо раніше 
НОК ніколи не мав відношення до фінансових проблем, то тепер його допомога 
виявилась суттєвою.
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Але була і негативна відмінність. Багато спеціалістів, не отримуючи високої 
зарплатні, подалися за кордон, щоб готувати наших конкурентів.

– Ця Олімпіада особливо очікувалась європейцями. Ігри відбувались на 
їхньому континенті, в країні, знаній своїми пам’ятками історії, стародав-
німи традиціями. Грекам не вдалося отримати Олімпіаду на 100-річчя від 
заснування Олімпійських ігор сучасності, вдовольнилися вісім років по-
тому.

– Так. Але ці Ігри також далися грекам не легко. Дуже повільно просувалися 
будівельні роботи. Інвестори неритмічно вкладали у будівництво кошти. В кра-
їні змінився уряд. Навіть за три місяці до Ігор з Афін надходила інформація про 
те, що Ігри можуть не відбутися. Заспокоїв тоді усіх Президент МОК Жак Рогге, 
який відвідав Афіни і самостійно оглянув усі об’єкти. Він авторитетно заявив, 
що Ігри відбудуться у запланований час, що Афіни проведуть “успішні і небез-
печні Ігри, які будуть чи не найкращими з тих, які були проведені до цього”.

– Чи означало проведення Ігор у Афінах надання певних пільг європей-
цям, у тому числі і для спортсменів України?

– Пільг від цього ми не мали жодних. Єдине, що втішало, так це близькість 
території, схожість клімату з нашими південними регіонами. До того часу ба-
гато українців встигло побувати в цій країні як бізнесмени. Деякі вже їздили на 
відпочинок.

– Що ви можете сказати стосовно надто великої кількості офіційних осіб 
від України на Олімпіаді?

– Наша преса і громадяни схильні до перебільшення. Усі особи, яких вони 
вважають зайвими, мали пряме або опосередковане відношення до спортсме-
нів, команд, видів спорту. Кожна кандидатура на поїздку ретельно вибиралась, 
враховувався її внесок в олімпійський рух. А головне те, що держава на ці цілі 
не витратила жодної копійки.

– Що ви можете сказати про той аналіз, який було зроблено після висту-
пу спортсменів на Олімпіаді? Чи були адекватні виступам суми вкладених 
коштів? Чому нічого не говорилося про підсумки, які зробила Рахункова 
палата України?

– На тему виступу українських спортсменів в Афінах написано багато. Ана-
ліз зроблено з усіх боків. Глядачам пам’ятні старти в Афінах із телерепортажів. 
Свої висновки зробила і Рахункова палата України, яка в основному зауважила 
не цільове використання бюджетних коштів. І про це писалося. Якби були сер-
йозні зловживання, це також стало б відомо громадськості. Жодної справи не 
було заведено і передано до органів Прокуратури.

Знаю з досвіду, що усі завжди перекидали кошти з одної статті витрат на 
другу. Положенням не було передбачено робити ремонт на тих базах, які не за-
значені у переліку як олімпійські. Але на таких також тренуються спортсмени. 
То що нехай збудовані колись приміщення і надалі нищаться?
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Цікаво подивитись на аналіз виступів країн, що зроблений журналом “Олім-
пійська арена”.
У загальному списку з 123 команд, які виступали на Олімпіадах упродовж 

більш як столітньої історії оглядач Володимир Казіміров Україні відвів 31 міс-
це за сумою медалей набраних збірною командою за роки самостійної участі в 
Іграх. Нагадаймо, що в Атланті, Сіднеї та Афінах українці здобули 21 золоту, 17 
срібних і 31 бронзову медалі.

Маю до поважного оглядача запитання: а чому б до активу українців не при-
плюсувати медалі здобуті з 1952 по 1992 роки, серед яких – 215 золотих, 144 
срібних і 150 бронзових. Тоді наше місце було б четверте!

Якщо рахуєте місця Болгарії, Польщі, Бельгії, Туреччині, Іспанії та іншим 
країнам за ці роки, то порахуйте й тих українців, які здобували медалі.

Хіба Віктор Чукарін, Лариса Латиніна, Іван Богдан, Яків Желєзняк, Анато-
лій Поливода, Валерій Борзов та Ольга Бризгіна, інші наші золоті, срібні та 
бронзові призери – не українці? Хіба наша держава не була членом Організації 
Об’єднаних Націй?

– Чи можете ви дати характеристику голові Афінського Організаційного 
Комітету Ігор пані Янні Ангелопулу – Даскалакі. Хто вона – зірка, спор-
тивний діяч чи хваткий політик?

– В особі цієї насправді чудової і справді екстравагантної жінки я б виділив 
ще більше ознак. Їй стало до снаги підняти на найвищий рівень організацію та-
ких важких змагань, як ці Олімпійські ігри. Не забуваймо про ті проблеми, які 
були не вирішені ще за місяць до початку стартів. Інший би з глузду з’їхав. А от 
пані Янна не розгубилась і не впадала у відчай. Завжди усміхнена і впевнена у 
собі вона послідовно втілювала у життя всі накреслені плани.

Щодо її особистості, то можу сказати лише те, що повідомляли про неї за-
соби масової інформації. Вона народилася 1955 року в місті Іракліон, що на 
острові Крит. Вивчала право в університеті Аристотеля у Салоніках. Впевнено 
ступала по щаблях політичної кар’єри. Двічі обиралася до парламенту Афін. 
Одружена з мільярдером Теодором Ангелопулу, корабельним і сталевим маг-
натом. Президентом Організаційного комітету Ігор стала 2000 року. Пані Янна 
має двох синів і дочку.

Роль пані Ангелопулу-Даскалакі в організації і проведенні Ігор – 2004 хо-
четься визначити словами, які винесли у заголовки газети світу “Янна зробила 
це”.

– Чи це правда, що Афіни перевищили кошторис, який був виділений на 
Ігри?

– Знаю тільки одне: як заявила голова Оргкомітету Олімпіади, Янна Ангело-
пулу – Даскалакі бюджет Ігор був виконаний без перевитрати коштів. Він стано-
вив 1,8 млрд. євро. Однак витрати Оргкомітету були лише “верхівкою айсбергу” 
усіх витрат Греції перед Іграми. Лише на безпеку було витрачено понад мільярд 
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євро. До бюджету Оргкомітету не ввійшли також витрати на будівництво олім-
пійських об’єктів і інфраструктуру, транспортну систему.

За твердженням міністра фінансів Г. Алогоскуфіса, загальний запланований 
бюджет Ігор був перевищений вдвічі і склав 9 млрд. євро.

– Володимире Васильовичу, тепер дозвольте торкнутись прозаїчніших 
проблем. Нещодавно один керівник ФСТ скаржився: приїжджаю в аеро-
порт, щоб зустріти свого спортсмена після перемоги на чемпіонаті Європи, 
а там його зустрічає колега з іншого товариства. Тож, давайте детальніше 
зупинимося на темі переходу спортсменів, паралельного заліку, про який 
так багато говорилося після Афін. Чи правомірно деякі представники ФСТ 
та регіонів, які майже нічого не вклали в підготовку олімпійців, робили 
дірки в піджаках для наступних орденів?

– Тема паралельного заліку в нашому спорті не нова, але в той же час вона не 
вирішується. Значить, цілком усіх влаштовує. Не секрет, коли один спортсмен 
дає очка двом – трьом областям, двом товариствам, двом ШВСМ, СДЮШОР, 
трьом тренерам. Усім стало вигідно бавитись в олімпізм, нічого конкретного 
для цього не зробивши.

До олімпійської команди були включені представники усіх регіонів України, 
крім Житомирської області. Найвагоміший внесок до олімпійської скарбнички 
зробили представники Києва, Харківської, Чернігівської, Одеської, Дніпропе-
тровської, Миколаївської, Хмельницької та інших областей. І зовсім на незвич-
ному для себе десятому місці опинилася Донецька область, яка має чи не най-
кращу спортивну базу. Із спортивних товариств кращі результати в спортсменів 

“Динамо”, “України” та Збройних сил. Це з урахуванням паралельного заліку.
Він передбачається лише у виняткових ситуаціях, коли спортсмен змінив 

місце проживання або був призваний на військову службу.
Неприємна ситуація виникає тоді, коли організація, яка перехопила спортс-

мена на останньому етапі підготовки, вимагає певну кількість очок. Організа-
ція, яка зростила спортсмена, виявляється на узбіччі.

– Фахівці вимагають перегляду існуючого положення та наказу № 253 
від 1998 року “Про перехід з однієї фізкультурної організації до іншої члена 
збірної команди України”. Тяганина йде досить довго, ніхто нікого не хоче 
образити і справа, здається, нічим не закінчиться. “Колос” сперечається 
з МОН, а “Україна” та “Динамо” мають вічні претензії один до одного. 

“Спартак” виступає проти усіх одночасно. Чому взагалі не поставити хрест 
на такому поділі очок?

– Досі, коли держава виділяла незначні кошти у підготовку спортсменів, ба-
гато важив той факт, що якесь ДСТ придбало для спортсмена човен або рушни-
цю. А якесь товариство виділило квартиру. Інший мав можливість відправляти 
команду або окремого спортсмена на збори за кордон.

Тому й мирилися з цим безладом. Нині на часі все поміняти. Держава в осо-
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бі Міністерства взяла під свою опіку усіх членів збірних команд країни, в тому 
числі олімпійців. Це 300 – 400 спортсменів. Решта, де може зосередитись до 
тисячі, нехай тренується на місцях під контролем ФСТ або місцевих управ-
лінь.

– Ми замовчуємо таку важливу тему, як вживання спортсменами допін-
гу. В той же час на цій Олімпіаді завдяки принциповій позиції Президента 
МОК Жака Рогге питання постало дуже жорстко.

– Так. Ще до початку Олімпійських ігор Жак Рогге заявив, що на Іграх буде 
чимало скандалів щодо допінгу. Вже 8 серпня тест на допінг виявився пози-
тивним у двох бейсболістів Греції. Потім постраждав кенійський боксер, іспан-
ський велосипедист, знову двоє грецьких легкоатлетів, ірландський легкоатлет, 
шестеро важкоатлетів, стрілець з Узбекистану, ще одна російська важкоатлетка, 
угорські легкоатлети і важкоатлет Ференц Гуркович. Цей останній “подарував” 
друге місце нашому Ігорю Разорьонову.

Загалом під час Ігор було дискваліфіковано 19 спортсменів з різних країн.
– Яка історія вживання допінгу на Олімпійських іграх сучасності? Вва-

жаю, що будь – яка людина з її феноменальними досягненнями повинна 
підлягати контролю.

– Мабуть, так. Є такі результати, про які жахливо подумати. Але хто може 
стверджувати, що то вплив наркотиків? Як, наприклад, можна стрибати у висо-
ту на 240 см, або у довжину на 9 метрів?

Перелік вживання заборонених речовин мабуть слід почати з Давньої Греції. 
В наш час негаразди у поведінці спортсменів вперше були помічені в 1920 році. 
Проте тоді не придали великого значення цим фактам. 1960 року у Римі помер 
датський велосипедист, потім британський спортсмен. Зафіксовані випадки і в 
Мехіко 1968 року. Саме з тої пори й ведеться планомірна боротьба із вживан-
ням спортсменами заборонених препаратів.

Та у гонитві за славою людину ніщо зупинити не може. Дослідники цієї теми 
провели опитування спортсменів. Спочатку розповідали спортсменам про за-
грозу вмерти або стати на все життя калікою. Потім спитали, чи вживали б вони 
заборонені препарати? До 80 відсотків опитаних відповіли, що заради успіху, ні 
перед чим би не зупинились.

Єдине чого атлети лякаються, так це покарання дисциплінарної Комісії МОК. 
Тому й ніколи не припиниться ця гра, яка, як у дітлахів, називається грою у по-
ліцію – одні вживають, інші ловлять. МОК залучає до співпраці лікарів і фарма-
цевтів, щоб знешкодити порушників правил, а ті, у свою чергу, також користу-
ються послугами фармацевтів, які винаходять препарати, які не можна зловити 
у звичайних лабораторіях.
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Розділ шістнадцятий

СЕРГІЙ БУБКА – 
НОВИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 
НОК УКРАЇНИ

Стрімко злітає час, особливо, коли він напо-
внений яскравими і бурхливими подіями, що ма-
ють залишити свій слід в історії. Ними виявились 
вибори Президента України. Пам’ятним для усіх 
громадян нашої країни став кінець 2004 року, коли 
суспільство розкололось на два табори – помаран-
чевих та біло – синіх. Мітинги, наметові містечка, 
численні бікборди, плакати і транспаранти запо-
лонили усю нашу увагу.

Добре, що вірні правилу стояти осторонь, фізкультурні організації не схи-
били і проводили свої заходи по повній програмі. Не зірвався жоден чемпіонат 
України, навчально – тренувальний збір, жодна поїздка на міжнародні змагання. 
І хоч період, який називався після олімпійський, для провідних спортсменів був 
наче спокійним, відновлювальним, все ж спортивне життя вирувало.

Підсумки 2004 року, в якому Олімпійські ігри були основними, засвідчили, 
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що і не олімпійці, які виборювали свої медалі у вересні – грудні, також змага-
лися з повною напругою, доводячи, що й вони є гідним резервом, заслуговують 
на неменшу увагу громадськості.

Дестабілізація ситуації йшла лише згори. Новий Уряд, який очолила Прем’єр 
– міністр Юлія Тимошенко вніс чергову плутанину у структурну розбудову фіз-
культурного руху, до якого всі почали звикати.

Було знову утворено Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, яке очо-
лив 28 – річний Юрій Павленко, представник партії “Наша Україна”.

Щодо пріоритетних цілей у розвитку спорту і фізичної культури, основними 
він визнав піднесення престижу спорту і створення в Україні умов для занять 
фізичною культурою і спортом широких верств населення. А ще – пропаганду 
фізичної культури і спорту, як елементу здорового способу життя і профілакти-
ки будь – яких негативних явищ, що існують в суспільстві.

Оскільки це несумісне через відсутність матеріально – спортивної бази, най-
важливішою справою він визнав будівництво мережі спортивних споруд – від 
дворових майданчиків до надсучасних капітальних спортивних об’єктів.

Новий міністр визначив сферу діяльності федерацій з видів спорту, наголо-
сив на необхідності надати їм більших повноважень, щоб мати право вимагати 
досягнення високих результатів. Державний тренер, як представник міністер-

Члени Української академії спорту
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ства, і федерація, як громадський орган, мають діяти як партнери, а не як на-
чальник – підлеглий. Кошти на розвиток спорту повинні бути зосереджені в 
одному кулаку, не розпорошуватись, використовуватись на спільні цілі.

Не за горами той час, коли ми перед федераціями ставитимемо свого роду 
державні замовлення зі здобуття очок, медалей, призових місць. Не буде нічого 
спільного з тими плановими завданнями, які висуваються зараз. Як, скажімо, 
можна вимагати чемпіонські звання, не збільшуючи фінансування на збори та 
поїздки, не маючи у виді спорту ніякої інфраструктури, навіть достатньої кіль-
кості кваліфікованих тренерів.

Новий міністр хвацько узявся за справу, піддав аналізу досягнення попере-
дніх років, відвідав бази олімпійської підготовки, створив навіть досить оригі-
нальну “Спортивну карту України”, повів боротьбу проти зайвої забудови Че-
репанової гори у Києві та торговельно-розважального комплексу, що зводився 
біля самісіньких воріт НСК “Олімпійський”, з жадобою поглинав спортивну 
термінологію.

Його глибоко непокоїв той факт, що через відсутність сучасних спортивних 
споруд Київ не може приймати великі міжнародні змагання. Регламенти між-
народних спортивних федерацій чітко визначають вимоги до стадіонів, залів, 
басейнів, льодових арен. Ми, м’яко кажучи, до них не дотягуємо.

Юрій Павленко знаходив час приймати спортсменів та тренерів, особливо 
після здобуття ними високих місць на престижних змаганнях. Намагався на-
городити призами, гідними їхніх досягнень. Чимала заслуга Юрія Павленка у 

Виконується Олімпійський гімн України
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збільшенні фінансування галузі, поглибленні ділових робочих стосунків з На-
ціональним олімпійським комітетом. Був у нього час і для прес – конференцій, 
презентацій нових спортивних видань тощо.

Проте новий керманич галузі, на думку декого, припустився помилки, яка 
позначилась на зв’язках з регіонами. Перш за все, зруйнував існуючу вертикаль 
управління фізкультурно – спортивним рухом, скасувавши колегію, яка, постій-
но збираючись, тримала управлінські віжки в своїх руках. Заслуховувала гострі 
актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту у країні, й у регіонах, 
підтримувала постійний зв’язок з місцевими управліннями.

ХVIII Генеральна асамблея НОК
Прихід до влади нових політиків унеможливив подальше керівництво Наці-

ональним олімпійським комітетом з боку колишнього Прем’єр – міністра Вікто-
ра Януковича, про що він відкрито заявив. А це б позначилась на ефективному 
керівництві олімпійським рухом.

23 червня 2005 року, в день 111-ї річниці заснування міжнародного олімпій-
ського комітету, на XVIII позачерговій сесії Генеральної асамблеї НОК України 
шляхом таємного голосування мав бути обраним новий президент НОК України.

Про бажання балотуватись зголосилося чотири кандидати. Серед них два 
відомі своєю працею на цій посаді, колишні керівники Держкомспорту України 
Валерій Борзов та Іван Федоренко, а також колишній віце – голова Держком-
спорту Микола Марценюк. Четвертим висунув свою кандидатуру уславлений 
український спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, шестиразовий чемпіон сві-
ту, 35-разовий рекордсмен світу, член Виконкому МОК, Герой України Сергій 
Бубка.

Як і належить кандидатові, він видав власну “Програму дій”, в якій розповів 
про себе, своє бачення ролі і значимості національного олімпійського руху в 
Україні, його перспективи, накреслив основні заходи та етапи розвитку.

Два кандидати – Валерій Борзов та Іван Федоренко у день голосування свої 
кандидатури зняли. Микола Марценюк у списку залишився, але програв за яв-
ної переваги видатному спортсмену. Із 111 голосів 80 було віддано за Сергія 
Бубку, 30 голосів отримав Микола Марценюк, один бюлетень був визнаний не-
дійсним. Так четвертим президентом НОК України став член Виконавчого ко-
мітету МОК та НОК України Сергій Назарович Бубка.

На його пропозицію, віце-президентом НОК було обрано члена Виконкому 
НОК, президента Федерації біатлону України, заступника міністра у справах 
молоді та спорту Володимира Бринзака.

Генеральна асамблея прийняла рішення щодо змін у складі НОК, до нового 
складу обрані:

• БОРОЗНІН Валентин Олександрович – Федерація сучасного п’яти-
борства;
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• ТЕДЕЄВ Ельбрус Сосланович – олімпійський чемпіон від Комісії атле-
тів;

• МАСЛАЧКОВ Юрій Миколайович – Федерація каное;
• КЛИЧКО Віталій Володимирович – член президії ФСТ „Динамо”;
• ПУЦОВ Олександр Іванович – Федерація важкої атлетики;
• ФІРСТЕНКО Олексій Васильович – Федерація бейсболу та софтболу;
• ОЛІЙНИК Петро Михайлович – Львівське відділення НОК;
• КІРПУЛЯНСЬКИЙ Костянтин Леонідович – Федерація
тріатлону;
• ВАСЮНИК Іван Васильович – перший заступник Державного секретаря 

України;
• ПАВЛЕНКО Юрій Олексійович – міністр України у справах сім’ї, молоді 

та спорту;
• МОЛЧАНОВ Андрій Володимирович – Федерація триатлону;
• ПРАДЄДОВИЧ Дмитро Володимирович – Федерація водного поло Укра-

їни;
• ІЛЬЇН Володимир Робертович – Федерація кьорлінгу України.
До складу Виконкому НОК замість Миколи Костенка та Миколи Кужукі-

на, які подали відповідні заяви про складання своїх повноважень, були обрані 
Юрій Павленко та Володимир Платонов.

Сергій Бубка висловив вдячність 14 організаціям, що висунули його на кан-
дидата в президенти НОК.

– Для мене це велика честь, а водночас, і величезна відповідальність. Я довго 
обмірковував, перед тим, як прийняти рішення йти на вибори, – сказав Сергій 
Назарович одразу після виборів. – Україна – велика спортивна держава, яку по-
важають в світі. Завдання номер один – підняти ще вище цей імідж.

Я – патріот, моя національність – українець. Мій пріоритет – справа, якій я 
віддав усе своє життя – олімпійський рух. Я робитиму все можливе, щоб він 
процвітав в нашій країні, щоб кількість його прихильників поширювалася.

Того ж дня було сформовано Виконком Національного олімпійського комі-
тету України. До його складу увійшли С. Бубка, І. Федоренко, В. Бринзак, А. 
Писаренко, В. Геращенко, В. Борзов, М. Булатова, О.І. Волков, О. А. Волков, 
В. Гуреєв, А. Дерюгіна, О. Дьомін, В. Корж, М. Марценюк, О. Омельченко, Ю. 
Павленко, В. Платонов, Ю. Поволоцький, Р. Саффіулін, Г. Суркіс, З. Хромаєв, 
В. Янукович.

З візитом до Президента України
І того ж самого дня нового президента НОК разом з міністром у справах 

сім’ї, молоді та спорту прийняв Президент України Віктор Ющенко.
Президент України привітав Сергія Бубку з обранням на посаду президента 

НОК. Глава держави висловив надію, що з новим керівництвом НОК Україна 
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матиме значні олімпій-
ські досягнення і рівень 
фізичної культури укра-
їнців буде належним.

Під час зустрічі об-
говорювались питання 
розвитку олімпійсько-
го руху та реформуван-
ня сфери фізичної куль-
тури і спорту. Зокрема, 
Глава Держави дору-
чив міністру спільно з 
НОК розробити Кон-
цепцію розвитку фізич-
ної культури і спорту в 
Україні, яка б відобра-
жала бачення подаль-

ших шляхів, якими треба просуватись вперед. Йдеться про цілком конкретний і 
реальний план, який називатиметься “Йти назустріч людям”.

На зустрічі обговорювалась ідея створення при Президентові Національної 
ради з питань фізичної культури і спорту, розвитку олімпійського руху.

Йшлося і про Олімпійський дім, який багато років знаходиться під ришту-
ванням на розі вулиць Саксаганського та Червоноармійської. Глава держави ви-
словив бажання взяти під особисту опіку будівництво Олімпійського дому, де 
планується розташування НОК та національних олімпійських федерацій.

Енциклопедія олімпійського спорту
І вже наступного дня президент НОК України Сергій Бубка з головою пори-

нув у роботу. Під патронатом Національного університету фізичного виховання 
та спорту (НУФВС)  Олімпійської академії України за сприяння Міжнародно-
го Олімпійського Комітету та Національного олімпійського комітету України 
видавництвом “Олімпійська література” був підготовлений російськомовний 
5-томник Енциклопедії олімпійського спорту. З цієї нагоди відбулася презента-
ція.

Про важливість такого видання неодноразово говорили в спортивних колах. 
Але реалізувати намір вдалося лише зараз. Про важку працю науковців і видав-
ців говорили у своїх промовах ректор НУФВС професор Володимир Платонов та 
президент Олімпійської академії професор Марія Булатова. За їх словами, НОК 
з дня свого утворення всебічно підтримував випуск олімпійської літератури. 
Відчувалася і значна підтримка і зацікавлення в такій роботі Олімпійської ака-
демії і з боку МОК. Саме ж видання – стало справжнім подарунком для прихиль-

Президент України В.А. Ющенко приймає 
С. Бубку та Ю. Павленка
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ників олімпійського 
руху. Воно включає 
багаторічну історію 
олімпізму, його про-
блематику та досяг-
нення, нариси про зі-
рок спорту.

Майже одночасно 
побачила світ і кни-
га українською мо-
вою – Енциклопедія 
олімпійського спорту 
України, яка стала чу-
довим продовженням 
п’ятитомника. Енци-
клопедія олімпійсько-
го спорту України – 

охоплює історію виступів українських атлетів в Олімпійських іграх, діяльність 
фізкультурно-спортивних організацій, розвиток спорту та олімпійського руху в 
регіонах.

– Безперечно, вихід такого видання у світ – це справжнє довгоочікуване свя-
то, яке дає змогу молодому поколінню пізнати історію та продовжити існуючі 
традиції. Без цього ніколи не буде успіхів олімпійців та здорової нації в цілому. 
Зі свого боку НОК України завжди підтримуватиме такі проекти – за ними май-
бутнє нашого спорту, – сказав на презентації видань Сергій Бубка.

Надійні партнери
30 червня президент НОК України Сергій Бубка та глава представництва 

компанії “Самсунг Електронікс” в Україні пан Джей Чан Йон провели прес – 
конференцію, де оголосили про підписання угоди про співробітництво на 2005-
2008 роки.

У порівнянні з попередніми, загальна допомога компанії зросте на 25 відсо-
тків. Щодо продукції компанії “Самсунг”, то вона буде використана для забез-
печення баз олімпійської підготовки, з метою створення всіх необхідних умов 
для відпочинку та підготовки до змагань членів збірної команди України.

Олімпійці – учасники наради
12 липня в приміщенні Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від-

булась нарада, на якій обговорювались актуальні проблеми олімпійців. В ній 
взяли участь міністр Юрій Павленко, президент НОК України Сергій Бубка, за-

Підписання чергової партнерської угоди
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ступник міністра, віце-президент НОК Володимир Бринзак, олімпійські чемпі-
они афінських стартів Ельбрус Тедеєв, Валерій Гончаров, Юрій Білоног, Ірина 
Мерлені, призери Олімпійських ігор Георгій Леончук, Ігор Разорьонов, Ганна 
Безсонова, Інна Осипенко, Тетяна Семикіна, Людмила Шевченко.

Було поінформовано, що Генеральна прокуратура України відкрила кримі-
нальну справу проти посадових осіб Кабінету Міністрів щодо виділення 21 млн. 
грн. з резервного фонду на премії чемпіонам та призерам XXVIII Олімпійських 
ігор та Паралімпіади в Афінах.

Міністр повідомив про підписання Президентом України Віктором Ющен-
ком Указу про виплату щомісячних стипендій 140 видатним спортсменам і тре-
нерам, переможцям та призерам Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Євро-
пи.

– Приємно висловити ще раз найтепліші слова подяки нашим атлетам, які 
в Афінах приносили славу Україні. Від імені НОК я хотів би запевнити олім-
пійців, що вони, безперечно, заслужили ці преміальні своєю важкою працею. 
Більше того, якщо порівнювати преміальні за виступи на Олімпійських іграх, 
то в багатьох країнах світу вони значно більші, – відзначив Сергій Бубка. – Ми 
б дуже хотіли, щоб ми усі разом надалі залишалися дружньою олімпійською 
сім’єю. Нам треба сконцентрувати всі зусилля і працювати єдиною командою, 
щоб якісно підготуватися і гідно виступити на зимових Олімпійських іграх в 
Турині. Спорт має бути поза політикою і ніхто не дозволить втягувати спортс-
менів у будь-які політичні процеси.

Ми дуже раді відчувати повну підтримку Президента України Віктора Ющен-
ка і Уряду нашої держави. Двері НОК завжди відкриті для олімпійців, НОК про-
дуктивно працюватиме над тим, щоб забезпечити потреби спортсменів як під 
час спортивної кар’єри, так і після її закінчення.

Президент України Віктор Ющенко підписав Указ про утворення Організа-
ційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, 
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіона-
тах світу та Європи. Відповідно до Указу головою Оргкомітету призначено 
Прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко. Затверджено також і персональ-
ний склад комітету, до якого увійшли міністри, керівники спортивних відомств, 
члени Міжнародного олімпійського комітету, президент НОК Сергій Бубка та 
Валерій Борзов.
Указом дано доручення Кабінету Міністрів щодо забезпечення фінансування 

заходів з підготовки й участі атлетів України у відповідних змаганнях, фінансу-
вання баз олімпійської підготовки, сприяння розвитку й ефективному функціо-
нуванню системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та олімпійського 
резерву.
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Поздоровлення з ювілеєм
17 липня президент НОК України Сергій Бубка зустрівся з Почесним Пре-

зидентом Міжнародного Олімпійського Комітету Хуаном Антоніо Самаранчем, 
який відзначив своє 85-річчя. Від імені олімпійської сім'ї України та від себе 
особисто висловив найщиріші вітання.

У привітанні Сергій Бубка зазначив: “Ваш внесок у розвиток олімпійського 
руху в Україні та світі важко переоцінити. За часів Вашого президентства, у ве-
ресні 1993 року, Національний олімпійський комітет України був визнаний Між-
народним Олімпійським Комітетом, що дозволило Україні стати повноправним 
учасником міжнародного олімпійського руху. Значно зросла роль атлетів, що я 
мав можливість відчути особисто. Думка атлетів, які стосувалися подальшої 
долі розвитку спорту, стала провідним чинником при прийнятті МОК тих чи ін-
ших рішень. Свідченням цьому стало моє обрання до складу Виконкому МОК, 
що було для мене великою честю”.

Президент НОК України наголосив, що за часи президентства пана Сама-
ранча Олімпійські ігри набули ще більшої популярності серед світової спіль-
ноти. Завдяки реалізаціям різноманітних програм МОК та наданню допомоги 
НОКам країн вдалося з кожним разом все вище і вище піднімати планку успіш-
ності Олімпійських ігор. Сергій Бубка від щирого серця побажав пану Самаран-
чу міцного здоров'я та олімпійського довголіття.

Уперше як президент
Президент НОК України Сергій Бубка зібрав перше засідання Виконкому 

під своїм головуванням з часу обрання. Він проінформував членів Виконкому 
про поточну роботу та план подальших дій. Зокрема, Сергій Назарович допо-
вів про підсумки зустрічі з Президентом України Віктором Ющенком, під час 
якої Глава держави висловив повну підтримку вирішенню проблемних питань 
в олімпійському русі нашої країни.

Президент НОК наголосив, що за звітний період НОК уклав угоди з двома 
спонсорами – компаніями “Самсунг Електронікс” та “UMC”. Ведеться робота 
з пошуку спонсорів екіпірування олімпійської збірної на Олімпійські ігри у Ту-
ріні та Пекіні, відпрацьовуються варіанти співпраці з іншими компаніями – по-
тенційними партнерами. Для активізації цієї робота розглядається можливість 
залучення нового маркетингового агента НОК – компанії, яка спеціалізується 
виключно на маркетингу в сфері спорту.

Виконком розглянув проект програми розвитку олімпійського руху в Україні 
на 2005-2010 роки. Ідею запровадження такої програми підтримує Міністер-
ство у справах сім’ї, молоді та спорту.

Виконком розглянув питання про діяльність Комісій НОК – структурних 
підрозділів з окремих напрямків роботи. Визнано за доцільне об’єднати Комісії 
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тренерів і по роботі зі спортивними федераціями, головою якої затверджено 
члена НОК, президента Федерації велоспорту Бориса Іванова. Новими керів-
никами Комісії по роботі з осередками НОК та Комісії з маркетингу стали від-
повідно голова Луганського обласного відділення НОК Микола Кравченко та 
віце-президент НОК Володимир Бринзак.

Активну роботу по поширенню олімпійський ідей проводить Олімпійська 
академія, яка виступила з пропозицією випустити для загальноосвітніх шкіл та 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл літературу на олімпійську тематику. Йдеть-
ся про випуск спеціалізованих плакатів, навчально-пізнавальних ігор, спрямо-
ваних на підвищення ерудованості та отримання знань з історії і сьогодення 
олімпійського руху.

Уроки у школах
Президент НОК України Сергій Бубка відвідав загальноосвітню школу села 

Ліпляве Канівського району, що на Черкащині, де провів урок “О, спорт! Ти – 
мир!”. Нагадаємо, що ініціативу проведення таких уроків висунув президент 
НОК, вона знайшла підтримку у Міністра освіти і науки України Станіслава 
Ніколаєнка, а також президента Академії педагогічних наук України Василя 
Кременя.
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НОК України підготував проект таких уроків та залучатиме до їх проведен-
ня олімпійців і ветеранів спорту.

Зустрічали дорогого гостя хлібом-сіллю, квітами та піснями. Супроводжу-
вали Сергія Бубку його син Віталій, виконавчий директор НОК Анатолій До-
машенко та голова правління “Родовід-банку” Денис Горбуненко. Спілкування 
дітей, їх батьків і вчителів з 35-разовим рекордсменом світу вийшло за межі 
академічної 45-хвилинки і носило неформальний, щирий характер.

– Для мене сьогодні справді велике свято, – звернувся до школярів та вчителів 
Сергій Бубка. – Я дуже радий, що маю нагоду привітати усіх вас із Днем знань. 
Тут зібралося наше майбутнє, саме вам продовжувати те, що ми розпочали. Але 
без знань ви не досягнете жодної вершини. Я починав кар’єру приблизно у ва-
шому віці. Був такий же як ви, переді мною було багато перешкод, але якщо 
мати мету, прагнення її досягнути і знання, як це зробити, то будь-яка вершина 
підкориться, – зазначив легендарний спортсмен.
А потім були запитання від школярів, спектр яких охоплював як спортивну 

кар’єру Сергія Бубки, так і його життєві принципи.
Сергій Бубка і його партнери з “Родовід-банку” приїхали до школярів не з 

порожніми руками. Вони презентували дітям 19 комп’ютерів, 18 м’ячів – фут-
больні, баскетбольні та волейбольні.

Завершився візит Сергія Бубки на Канівщину покладанням квітів до могили 
Тараса Григоровича Шевченка.

Через кілька днів Сергій Бубка завітав до загальноосвітньої школи № 78 
міста Києва. Урок фізкультури розпочався з історії олімпійського руху – учні 
продемонстрували свої глибокі знання – розповідали про перші Олімпійські 
ігри сучасності, проведені в 1896 року в Греції, пригадали олімпійські символ, 
емблему, гасло, перелічили президентів Міжнародного Олімпійського Комітету. 
Бесіда супроводжувалася спеціально підібраним наочним матеріалом.
У залі з’явився імпровізований олімпійський вогонь, який символізував на-

ближення початку змагань. Пролунала олімпійська клятва суддів і розпочалися 
шкільні Малі Олімпійські ігри.
Учасники були поділенні на чотири команди, кожна з яких налічувала п’ять 

чоловік. Самі змагання, що цікаво, складалися не лише з уміння закинути бас-
кетбольний м’яч в кошик або влучно вцілити футбольний м’ячем у ворота, але 
й проявити свої знання щодо олімпійського руху і спорту, впоравшись із по-
ставленим завданням. Хтось переміг, хтось поступився, але, без сумнівів, пере-
можцями можна назвати всіх учасників.

Президент НОК вручив переможцям та призерам змагань пам’ятні подарун-
ки. Не залишились без уваги інші учасники. Подарунки вручила дворазова при-
зерка Олімпійських ігор Світлана Мазій.

Урок для учнів СДЮШОР “Олімпійська надія” відбувся в Луганському об-
ласному краєзнавчому музеї. Його проводили перший олімпійський чемпіон 
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Луганщини Микола 
Чужиков, голова Лу-
ганського обласного 
відділення НОК Ми-
кола Кравченко, рек-
тор Луганського об-
ласного відділення 
Олімпійської академії 
України, кандидат пе-
дагогічних наук Неллі 
Булкіна, випускниця 
Луганського педаго-
гічного університету 
імені Т. Шевченка 
Олена Лисак.

Учні ознайомили-
ся з історією Олім-

пійських ігор, традиціями олімпійського руху Луганщини і України, поспілку-
валися з олімпійським чемпіоном. Переможці вікторини за підсумками уроку 
отримали нагороди – книги з історії Олімпійських ігор з автографами Миколи 
Чужикова.

Нагороджено також лауреатів конкурсу “Кращий спортсмен місяця Луган-
ської області”. Ними стали Сергій Рисенко, Андрій Гуменюк та Євген Мішен-
ков.

В інших регіонах України також пройшли уроки „О, спорт! Ти – мир!” за 
участю видатних спортсменів. У Миколаївській області до проведення уроку 
залучили провідних спортсменів із стрибків у воду, у Закарпатській області на 
уроки завітали Й. Беца, С. Кравчук, Н. Гецько, В. Турянчик та інші. У Луган-
ській області були запрошені олімпійські чемпіони – В. Бєляєв, О. Бризгіна, М. 
Чужиков, бронзові призери Олімпійських ігор А. Кукса, Ю. Єлисєєв. Одеське 
обласне відділення НОК України залучило до проведення уроків олімпійських 
чемпіонів Н. Олізаренко та М. Мільчева.

Корисні візити
Важливого значення для поглиблення авторитету олімпійського руху набу-

вають двосторонні візити керівників Національних олімпійських комітетів. В 
рамках візиту до Китаю президент НОК України Сергій Бубка підписав ме-
морандум про співробітництво з Олімпійським комітетом Китаю. З китайської 
сторони підпис під документом поставив віце-президент НОК Зайкін Ю.

Відповідний документ діятиме упродовж чотирьох років і передбачає обмін 
досвідом роботи, фахівцями й дослідниками, співробітництво громадських ор-

Інваліди – особлива турбота НОК
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ганізацій спортивної спрямованості. Сторони будуть обмінюватися новинами у 
сфері спорту та спортивного виховання, відповідними виданнями та матеріала-
ми. НОКи країн вважають за необхідне поліпшити співробітництво в боротьбі 
із вживанням допінгу.

Ще одним пунктом меморандуму є проведення спільних змагань або трену-
вальних зборів. Конкретна програма обміну буде визначена додатковими угода-
ми.

В рамках свого чергового закордонного візиту, на цей раз до Грузії, прези-
дент НОК України Сергій Бубка підписав угоду про співробітництво з Націо-
нальним олімпійським комітетом цієї країни. Від грузинського НОК підпис під 
документом поставив президент Аркадій Патаркацішвілі.

Угодою, яка діятиме до кінця 2008 року, передбачено співробітво в органі-
зації двосторонніх змагань, у підготовці атлетів до Ігор ХХІХ Олімпіади 2008 
року в Пекіні, створенні фондів та організації маркетингової діяльності.

Зокрема, розглядається співпраця щодо участі команд та атлетів у двосто-
ронніх та міжнародних змаганнях, які відбуватимуться на територіях обох кра-
їн, обміни тренерами, фахівцями у сфері спортивної медицини, обмін інфор-
мацією та публікаціями щодо Олімпійського руху, спорту вищих досягнень та 
Спорту для всіх, організація спільних тренувальних зборів за рекомендаціями 
відповідних федерацій, з метою забезпечення успішної підготовки до Олімпій-
ських ігор, обмін досвідом роботи у сфері спортивного менеджменту, маркетин-
гу, спонсорства тощо.

За високі спортивні результати, значний внесок у зміцнення дружби та спів-
робітництва між Грузією та Україною, а також Олімпійськими комітетами країн 
Аркадій Патаркацішвілі вручив Сергію Бубці “Орден за заслуги”.

Під час перебування в Грузії Сергій Бубка взяв також участь у вшануванні 
найкращого атлета країни ХХ століття, триразового олімпійського чемпіона в 
потрійному стрибку Віктора Санєєва. Президент НОК України привітав леген-
ду грузинського спорту з нагоди 60-річчя і вручив йому від олімпійської сім’ї 
України пам’ятний подарунок.

У Софії, в Національній спортивній академії Болгарії „Васил Левскі” пре-
зиденту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці було при-
своєно звання „Почесний доктор Національної спортивної академії Болгарії” за 
його вагомий внесок у спорт як атлета та лідера.

Зал для конференцій Національної спортивної академії Болгарії виявився за-
тісним для всіх, хто бажав на власні очі побачити олімпійського чемпіона, 35-
разового рекордсмена світу. Присутні вітали Сергія Бубку стоячи. Серед тих, 
хто взяв участь у церемонії нагородження, були президент Європейської асо-
ціації тренерів з легкої атлетики Френк Дік, ректор державного університету 
фізичної культури, спорту та туризму Олег Матітсін, голова державної агенції 
у справах молоді та спорту Болгарії Весела Лесева, президент Федерації легкої 
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атлетики Болгарії Добромір Карамарінов, а також олімпійські чемпіони Стефка 
Костадінова, Іванка Хрістова, Хрісто Марков.

Церемонія вручення диплома відбулася в рамках урочистого відкриття 28-
ого Конгресу Європейської асоціації тренерів з легкої атлетики. Першим допо-
відачем конгресу став Сергій Бубка, який прочитав лекцію „Людські можливос-
ті у спорті”.

– Для мене не існує меж. Найважливішими умовами успіху є бажання, мо-
тивація та наполеглива праця. Я довів це встановленням 35 світових рекордів. 
Трохи розчарований тим, що мої рекорди зупинилися на позначці 615 см. Я хо-
тів би стрибати на офіційних змаганнях як мінімум 620 см, адже на тренуваннях 
сягав висоти 630 см. Секрет цього успіху у методиці, яка допомагала досягати 
мети, та у бажанні перемогти, – заявив президент Національного олімпійського 
комітету України.

Передолімпійські будні
У Києві, в приміщенні Національного університету фізичного виховання і 

спорту, відбулося відкриття 9-го міжнародного конгресу „Олімпійський спорт 
і спорт для всіх”, який присвячувався 75-річчю Національного університету 
фізичного виховання і спорту України.

На урочистостях були присутні президент Національного олімпійського ко-
мітету України Сергій Бубка, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій 
Павленко, ректор вузу професор Володимир Платонов, голова Комітету з пи-
тань молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму Верховної 
Ради України Катерина Самойлик, почесні гості з усіх куточків України та ін-
ших країн.

Юрій Павленко зачитав поздоровлення від президента України Віктора 
Ющенка.

Катерина Самойлик ознайомила із привітанням голови Верховної Ради 
України Володимира Литвина і вручила Почесні грамоти та відзнаки ректору 
Національного університету фізичного виховання і спорту України Володими-
ру Платонову, президенту Олімпійської академії Марії Булатовій та іншим пра-
цівникам університету.

Сергій Бубка привітав університет зі святом:
– Я пишаюся тим, що представники більш як 50 країн світу зібралися в Києві, 

щоб віддати належне нашому кращому навчальному закладу. Високо профе-
сійний склад університету плідно працює над розвитком основних принципів 
олімпійського руху.

Володимир Платонов зазначив, що міжнародний конгрес „Олімпійський 
спорт і спорт для всіх” – це один із 2-3 найбільших світових спортивних фо-
румів. Ректор наголосив, що конгрес сьогодні вийшов далеко за рамки східної 
Європи.
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– Ми раді вітати учасників форуму з Болгарії, 
Канади, Японії, Румунії, Польщі та багатьох ін-
ших країн. Цей конгрес став усесвітнім. Сьогод-
ні нам ще раз вдалося об’єднати зусилля людей, 
які працюють у спорті. Особливо я вдячний за 
присутність студентам, аспірантам університе-
ту, які беруть участь у цьогорічному конгресі, 
бажаю максимально використати потенціал фо-
руму, щоб зробити свій крок у науку вагомішим, 
плідним.

На Конгресі президент НОК України вручив 
Олімпійський орден – найвищу нагороду Між-
народного Олімпійського Комітету – голові Цен-
тральної ради ФСТ „Колос” України Анатолію 
Усенку.

“Пекін проведе особливі Ігри”
Виконавчий комітет Міжнародного Олімпійського Комітету заслухав звіт 

Координаційної ради з підготовки до цих Олімпійських ігор. У засіданні Ви-
конкому МОК взяв участь президент Національного олімпійського комітету 
України Сергій Бубка.

Жільбер Феллі, який виступив від імені Координаційної комісії з підготовки 
до Ігор ХХІХ Олімпіади в Пекіні, підкреслив прогрес Пекіну у спорті, культурі, 
будівництві спортивних арен, розвитку послуг, комунікацій, фінансовій сфері 
та торгівлі. Також створюються гідні умови для роботи ЗМІ.

Невдовзі Комісія МОК звітувала про ще один візит до Пекіна й Оіндао, міс-
та, де будуть проведені змагання з вітрильного спорту.

Враховуючи, що до Олімпійських ігор у Пекіні залишилося ще 3 роки, Ко-
ординаційна комісія на цьому етапі залищилась задоволена рівнем підготовки 
міста. Члени комісії наголосили також на своїй впевненості в тому, що Органі-
заційний комітет з підготовки до Олімпійських ігор 2006 року (ПОГОК) та пред-
ставники влади Китаю успішно втілять проекти, що безпосередньо не пов’язані 
із спортивною тематикою – „Зелені Олімпійські ігри” та „Олімпійські ігри для 
кожного”.

Коментуючи візити Координаційної комісії, її голова Хайн Фербрюген зазна-
чив:

– Ми пересвідчились у надзвичайно великих зусиллях, які були докладені 
ПОГОК та владою Китаю для того, щоб забезпечити найкращі умови прове-
дення спортивних змагань. Переконалися, що обслуговування спортсменів буде 
належним. Інші аспекти, які ми мали змогу вивчити, переконують, що Ігри в 
Пекіні будуть особливими.
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Члени Координаційної комісії відзначили успішне проведення Міжнародно-
го медіа-семінару „Олімпійський рух та Пекін-2008”.

А тим часом у китайській столиці на урочистій церемонії були оприлюднені 
офіційні талісмани Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні.

Видовищне шоу починало відлік 1000 днів до початку Ігор в Пекіні. Куль-
мінацією свята стали талісмани. Чотири різнокольорові лазерні промені спро-
ектували силуети талісманів на екрані. Під мелодійну музику та бурю оплесків 
п’ять величезних талісманів з’явилися на сцені.

Талісманами стали п’ять фігур, які мають офіційну назву „П’ять друзів”. Це 
Бейбей-Риба (Beibei the Fish), Чжинчжин-Панда (Jingjing the Panda), Хуанхуан-
Олімпійський вогонь (Huanhuan the Olympic Flame), Йінйін-Тібетська Антило-
па (Yingying the Tibetan Antelope) та Ніні-Ластівка (Nini the Swallow). Перші 
частини імен талісманів утворюють гасло „Beijing Huanying Ni”, тобто „Ласка-
во просимо до Пекіну”.

Колір кожного талісману символізує колір одного з п’яти олімпійських кі-
лець.

“Талісмани – це особливий подарунок від Пекіну всьому світу та олімпійсько-
му руху. Талісмани разом із офіційною емблемою та девізом Олімпійських ігор 
в Пекіні виражають прагнення китайців до миру, дружби, прогресу та гармо-
нії. Вони презентують не тільки багатоетнічну культуру Китаю, а й традиційну 
китайську філософію гармонії тіла та навколишнього середовища”, – зазначив 
президент Пекінського Організаційного комітету з підготовки до Олімпійських 
ігор 2008 року (ПОГОК) Лю Кі.

Президент Міжнародного Олімпійського Комітету Жак Рогге надіслав ПО-
ГОК вітального листа, в якому висловив своє захоплення талісманами. Звернен-
ня Жака Рогге було зачитано на національному телевізійному шоу:

„Китай – щаслива країна, вона має багато чудових тварин, які репрезентують 
олімпійських дух. Мені вони всі дуже подобаються. Я вірю, що ця невелика 
група друзів – Риба, Панда, Вогонь, Антилопа та Ластівка – стануть надзви-
чайно популярними і допоможуть поширити олімпійські звернення в усьому 
світі. Ваш вибір вразив мене. Я впевнений, що П’ять друзів припадуть до душі 
людям в усьому світі”.

Лондон – столиця Олімпіади-2012
Головним завданням 117-ої сесії МОК, яка збиралася у Сінгапурі, було об-

рання столиці Ігор-2012 і визначення їхньої програми. Нагадаємо, що на право 
проведення ХХХ Олімпійських ігор претендували п’ять місць: Лондон, Ма-
дрид, Москва, Нью-Йорк, Париж.

На презентацію Москви спеціально прибули прем’єр-міністр Михайло 
Фрадков, мер столиці Юрій Лужков і потужний загін олімпійських чемпіонів. 
Презентація містила звернення до членів МОК президента Росії Володимира 
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Путіна. Був показаний дуже красивий фільм про принади Москви і його го-
ловної річки, на берегах якої й планувалося розмістити чи не усі олімпійські 
об’єкти. Але членів МОК більше турбувала проблема тренувальної бази для 
спортсменів.

При представленні Парижа сумнів викликала кількість мешканців міста, які 
підтримують ідею проведення Ігор.

Мадриду вкотре не вдалося знайти вичерпні відповіді на питання, які стави-
ли члени МОК. Не на всі питання дав відповідь і представник Нью-Йорка.

При анонімному опитуванні жоден з кандидатів не набрав 50 відсотків голо-
сів. В другому турі доля столиці Ігор вирішувалась без представників Москви, 
яке посіло останнє місце. Потім вибув Нью-Йорк. В третьому знову не потала-
нило Мадриду, вічному невдасі. У четвертому раунді перемогу здобув Лондон, 
який набрав на 4 голоси більше від Парижу. Так столиця Великої Британії втре-
тє прийматиме Олімпійські ігри.

Між представниками цієї країни та МОК була підписана відповідна Угода. 
Лондон, як зазначили члени МОК, переміг завдяки добре розробленій концеп-
ції, яка передбачала передачу життєвого досвіду атлетам, залишення спадщини 
атлетам, приносити користь суспільству, підтримувати Міжнародний Олімпій-
ський Комітет та олімпійський рух.

Було зазначено, що у 2012 році Лондон матиме цілковиту підтримку політич-
них, громадських, спортивних організацій, комерційних і банківських структур. 
Будуть використані 20 існуючих спортивних об’єктів, з’являться нові. Атлети 
змагатимуться біля Гринвіча, Вестмінстерського абатства, Тауера, стадіону 
Уемблі, Королівських парків, знаних туристичних об’єктів у світі.

Тільки 30 відсотків атлетів витрачатимуть на дорогу до арен трохи більше 
20 хвилин.

Найбільш суперечливою виявилась процедура визначення програми Ігор. Не 
було ясності щодо бажання брати участь в Іграх представників 28 видів спорту. 
Багато що залежало від рішення Пекіну.
У результаті софтбол і бейсбол залишились за межею програми Олімпіади. 

До 26 щасливчиків не потрапили також роликові ковзани, регбі – 7, гольф, ка-
рате, сквош та інші претенденти. Як бачимо, програма Ігор поступово скоро-
чується.

Президентом МОК Жаком Рогге, головою Фінансової комісії МОК Ричардом 
Карріоном, головою Британської олімпійської асоціації Крейгом Ріді, генераль-
ним секретарем Саймоном Клеггом підписаний контракт на проведення Ігор 
ХХХ Олімпіади. Від імені Лондона підпис поставив мер Кенон Лівінгстон.

Під головуванням Юрія Єханурова
В Кабінеті Міністрів України відбулося засідання Організаційного комітету 

з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і 
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Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.
– Я вперше беру участь у такому спортивному зібранні, але роблю це з осо-

бливим задоволенням. Президент України Віктор Ющенко своїм Указом надав 
Оргкомітету особливого значення, щоб ми могли разом з вами оперативно і ви-
сокопрофесійно вирішувати нагальні проблеми, – сказав, відкриваючи засідан-
ня, голова Оргкомітету, Прем’єр-міністр України Юрій Єхануров.

Головним питанням порядку денного стала підготовка до ХХ зимових Олім-
пійських ігор 2006 року в Туріні. За словами Міністра у справах сім’ї, молоді та 
спорту Юрія Павленка, проходить вона відповідно до затвердженої концепції.

25 провідних атлетів знаходяться на стовідсотковому державному фінансу-
ванні і їх підготовка забезпечується в пріоритетному порядку. На сьогоднішній 
день українці вибороли вже 48 ліцензій, які дають право участі в олімпійських 
змаганнях.

Передбачається, що наші спортсмени можуть завоювати ще 18 ліцензій. За-
галом, очікується, що до Туріну відправиться 58 спортсменів, а загальний склад 
делегації налічуватиме 116 осіб. Визначені місця проживання і дати прибуття 
наших атлетів до Туріну, розроблені фармакологічні програми для адаптації до 
кліматичних умов, проведений детальний медичний огляд всіх спортсменів-
кандидатів. Міністр наголосив, що завдяки стовідсотковому державному фі-
нансуванню, а також суттєвій підтримці НОК та фізкультурно-спортивних 
товариств вдалося повноцінно забезпечити підготовку українських збірних з 
зимових видів спорту.

Юрій Павленко звернувся за підтримкою до Юрія Єханурова щодо підго-
товки відповідних доручень з вирішення питань телетрансляції Ігор, створення 
сприятливих соціально-побутових умов спортсменам і тренерам, преміювання 
чемпіонів та призерів Ігор. Пропонувалося грошові винагороди для олімпійців 
залишити на рівні попередніх, а саме 100, 75, 50 тис. умовних одиниць відпо-
відно за “золото”, “срібло” та “бронзу”.

Президент НОК України Сергій Бубка, у свою чергу, проінформував про те, 
що для акредитації надіслані всі необхідні документи, в тому числі і на перших 
осіб держави. Упродовж року федераціям з зимових видів спорту була надана 
фінансова допомога на суму більше одного млн. грн.

Активно працює Олімпійський комітет над залученням позабюджетних ко-
штів. За останній час укладено спонсорські угоди з компаніями “UMC”, “Сам-
сунг Електронікс” та “VD One”. Проведені переговори та досягнуто домовле-
ності щодо екіпірування делегації України. Так, офіційний одяг має пошити 
компанія “VD One”, а спортивну форму виготовить всесвітньовідомий лідер 
спортивного одягу компанія “Nike”. До того ж, “Nike” забезпечить збірні коман-
ди спеціальним одягом і готовий розглянути можливість екіпірування українців 
спортивною формою на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні.

– Національний олімпійський комітет активно працює над реалізацією ряду 
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цікавих проектів. З листопада визначатимемо кращого спортсмена місяця. Роз-
робляємо і ефективну схему підтримки спортивних федерацій шляхом визна-
чення їх рейтингу та надання відповідної адресної допомоги, – відзначив Сергій 
Бубка. – Нам здається, що варто розглянути покращення соціально-побутових 
проблем олімпійців, передбачити кошти в державному бюджеті для продовжен-
ня будівництва Олімпійського дому. Суттєвим наповненням спортивного бю-
джету мають стати видатки від продажу тютюнових та алкогольних продуктів, 
кошти від спортивних лотерей.

Оргкомітет розглянув також питання про участь України в тендері на право 
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Визна-
чені міста проведення матчів – Київ, Донецьк, Дніпропетровськ і Львів.

Найголовнішою проблемою, яка може зашкодити проведенню Євро-2012 в 
Україні, є ситуація навколо спортивного комплексу “Олімпійський”. Кілька ро-
ків на всіх рівнях ведуться розмови навколо цього питання, а будова триває.

І це в той час, коли на Мальті на засіданні Виконкому УЄФА, в результаті 
таємного голосування було визначено, що боротьбу за європейську першість 
продовжать Італія, Угорщина спільно з Хорватією та Україна спільно з Респу-
блікою Польща. Як зазначив член Виконкому УЄФА, президент ФФУ Григорій 
Суркіс, УЄФА вірить і розраховує на наші країни, що й довели результати голо-
сування. Він зокрема зазначив:

– Хочу особливо підкреслити, що це наша спільна помітна і вагома перемога. 
Перемога не національної федерації чи функціонерів – це заслуга всієї України, 
її футбольних прихильників. Зважаючи на те, що до трійки не потрапили такі 
футбольні країни, як Греція та Туреччина, які на сьогодні мають значно кращу 
інфраструктуру й досвід проведення подібних змагань, на нас це накладає ще 
більшу відповідальність.

Підбиваючи підсумки засідання, Юрій Єхануров запевнив, що всі порушені 
питання будуть докладно розглянуті на засіданні уряду найближчим часом.

“Золотий факел”
Так називається одна із найвищих світових нагород, яку вручають кожні 

чотири роки, після Олімпійських ігор всесвітньо відомим особистостям, що 
пов’язані зі світом спорту та олімпійськими ідеалами, зробили великий внесок 
у їхній розвиток. Дев’ята поспіль урочистість з цієї нагоди відбулась у Римі, в 
Кампідольйо (Капітолійський пагорб).

Цього року нагороду отримали президент Міжнародної федерації гімнасти-
ки та віце-президент Олімпійського комітету Італії Бруно Гранді “за його ба-
гаторічну діяльність як менеджера спорту вищих досягнень, за його постійну 
підтримку спортивної етики, його боротьбу проти ранньої змагальницької ак-
тивності, основного елементу в культурі людей і народів”.

„Золотим факелом” нагороджена голова Оргкомітету Олімпійських ігор в 
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Афінах (2004) Янна Ангелопулос “за організацію спортивного заходу світового 
значення, який пропагував спортивні ідеали, популяризував моральні та куль-
турні цінності грецького народу, з метою розвитку та просування особистості 
та солідарності між людьми і народами ”

Серед нагороджених і президент НОК України Сергій Бубка. Він отримав 
„Золотий факел” з почесною мотивацією: “За розвиток спорту, а також за високі 
спортивні досягнення. Спорт розглядається як засіб всебічного розвитку осо-
бистості, спонукаючи людину постійно вдосконалювати себе та сприяти зміц-
ненню дружби серед всіх атлетів світу”.

Віце-президент Міжнародного Олімпійського Комітету Ламбіс В. Ніколау, 
який представляв МОК на церемонії, наголосив, що внесок Сергія Бубки, Бру-
но Гранді та Янни Ангелопулос у спорт і захист цінностей та ідеалів є взірцем, 
який вартий найвищої поваги. Ламбіс В. Ніколау зауважив, що „переможці є 
прикладом для наслідування для всіх, хто прагне присвятити себе спорту та 
віддати спорту те, що спорт подарував їм”.

Додамо, що в різні роки подібні високі нагороди вручались Хуан-Антоніо 
Самаранчу, Пеле, Жоао Авеланжу та іншим видатним спортсменам та спортив-
ним діячам.

Міжнародна Спеціальна Олімпіада
Серед актуальних проблем розвитку олімпійського руху є опіка над спортсме-

нами – інвалідами, про що ми вже згадували. В Україні цій роботі приділяється 
значна увага. Одна з найбільш поширених форм роботи – так звана Спеціальна 
Олімпіада. Її очолює організація, яка опікується спортивними змаганнями для 
людей з розумовими вадами.

Організація має угоду про співробітництво з Міжнародним Олімпійським 
Комітетом. Нею передбачається підтримка та рівність у розвитку напрямків 
спорту.

Враховуючи співпрацю на міжнародному рівні, доцільним вважається і 
укладання відповідного договору на рівні національному. З такою пропозицією 
вийшла Спеціальна Олімпіада України. Ініціатива знайшла повну підтримку з 
боку президента НОК України Сергія Бубки і сторони підписами закріпили до-
сягнення під відповідним документом.

Заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту, віце-президент НОК 
України Володимир Бринзак і виконавчий директор НОК Анатолій Домашенко 
зустрілися із делегацією Міжнародної Спеціальної Олімпіади на чолі з Голо-
вою наглядової ради Тімоті Шрайвером. В зустрічі взяли також участь спортив-
ний координатор Спеціальної Олімпіади в Європі та Азії Мирослав Крогулек, 
президент Спеціальної Олімпіади України академік НАН Сергій Комісаренко, 
Національний директор Спеціальної Олімпіади України Костянтин Слинявчук.

– Нашим основним завданням є створення рівних умов для життя і заняття 



263

спортом для людей з розумовими вадами, – відзначив на зустрічі Тімоті Шрай-
вер. – Ми прагнемо досягти того, щоб ці люди відчували себе рівними і мали 
доступ до таких же спортивних споруд, як і всі інші люди.

Володимир Бринзак висловив готовність сприяти реалізації всіх проектів, 
які ініціюватиме Спеціальна Олімпіада в Україні:

– Нам потрібно плідно 
попрацювати разом, щоб 
розробити для розгляду 
керівництва нашої дер-
жави пропозиції, які б 
стали основою для ство-
рення нормативного та 
законодавчого документа, 
що сприятиме вирішен-
ню нагальних проблем 
Спеціальної Олімпіади. 
Одною з найгостріших 
проблем Спеціальної 
Олімпіади є відсутність 
кваліфікованих тренер-
ських кадрів.

– В Україні із розумін-
ням та увагою ставляться 
до проблем людей з розу-
мовими вадами, – додав Анатолій Домашенко. – Накопичено позитивний досвід 
у роботі державних структур з вирішення існуючих проблем. Так, чемпіони та 
призери Паралімпійських ігор, колишні учасники Спеціальної Олімпіади, за-
безпечені солідними державними пожиттєвими стипендіями. Багато країн світу 
не можуть похвалитися таким фактом. Велика увага приділяється соціально-
побутовій захищеності таких людей, а саме – забезпеченню житлом.

В українських вищих навчальних закладах спортивного спрямування ство-
рені відповідні програми і читаються курси лекцій щодо роботи з цим контин-
гентом. На практиці з вихованцями Української Спеціальної Олімпіади працює 
ціла когорта відомих фахівців, серед яких і заслужені тренери України з різних 
видів спорту.

15-річчя НОК
22 грудня виповнилося 15 років від дня заснування НОК України. У приві-

танні до усієї олімпійської сім’ї президент НОК України Сергій Бубка відзна-
чив: “За цей час ми пліч-о-пліч пройшли великий, часом тернистий шлях, спо-
внений труднощами та розчаруваннями, перемогами та тріумфами.

В Україні накопичено досвід проведення 
Спеціальних Олімпіад
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Національний олімпійський комітет представляв нашу державу на чотирьох 
зимових і чотирьох літніх Олімпіадах, які приносили різні результати і емоції. 
Ми невтомно виконували свої основні завдання, поширюючи олімпійські ідеа-
ли, розвиваючи міжнародне співробітництво, створюючи регіональні осередки, 
дбаючи про суб’єктів великої олімпійської родини, тим самим збагачували іс-
торію нашої країни.

Золотими літерами в історію світового олімпізму вписані імена Віктора Пе-
тренка, Оксани Баюл, Яни Клочкової, Володимира Кличка, Миколи Мільчева, 
Наталії Скакун, Ельбруса Тедеєва, Юрія Білонога та багатьох інших.

Ми пишаємося цими досягненнями, але перед нами стоїть багато ще склад-
ніших завдань, які потребують спільних зусиль і щоденної копіткої праці в про-
фесійному й організаційному зміцненні національного олімпійського руху”.

Святкування з нагоди 15-річчя НОК пройшли по всій Україні.

Герої 2005 року
У Палаці “Україна” в рамках проекту Ukrainian Sport Awards відбулося уро-

чисте вшанування героїв 2005 спортивного року. Організаторами виступили На-
ціональний олімпійський комітет України та компанія “Тріумф ТВА” за сприян-
ня Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Ukrainian Sport Awards – перший всеукраїнський повноцінний проект, що 
має на меті відзначити видатні спортивні досягнення національною премією та 
підтримати молоде покоління спортсменів.

З Андрієм Шевченком
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“Іноді досягнен-
ня наших спортс-
менів та тренерів 
залишаються у за-
тінку і наші герої 
недостатньо вша-
новуються гро-
мадськістю. Тому 
такі акції просто 
необхідні і за ними 
велике майбутнє”, 

– відзначив у приві-
тальній промові до 
присутніх прези-
дент НОК України 
Сергій Бубка. “За-

вдання відібрати найкращих було іноді занадто складним. Але нами було ство-
рено авторитетне журі, до складу якого увійшли олімпійські чемпіони, леген-
дарні спортсмени та тренери, відомі спортивні журналісти. Тому я впевнений, 
що обрані найдостойніші”. Щодо подальшої долі проекту, то, за словами Сергія 
Бубки, акція стане традиційною.

Міністр Юрій Павленко зачитав привітального листа всім учасникам цере-
монії від Прем’єр-міністра України Юрія Єханурова. В ньому відзначається, 
що спорт відіграє велику роль для створення позитивного іміджу країни. Тому 
держава завжди турбується про український спортивний гарт – спортсменів, 
тренерів, фахівців спорту. На переконання Юрія Єханурова вшанування героїв 
спортивного року має стати щорічним проектом.

Цього року кращі з кращих визначалися у 11 номінаціях. Менеджером року 
визнано Лілію Подкопаєву – організатора чудового феєричного спортивного 
проекту “Золота Лілія”. Відкриттям року названо Юрія Кримаренка – чемпі-
она світу з легкої атлетики, який стрімко увірвався до світової легкоатлетичної 
еліти. В номінації “Хто ти, майбутній олімпієць?” кращою визнано перемож-
ницю першості світу з велотреку серед дівчат Лесю Калитовську. Кращим у 
номінації “Крізь терени до зірок” став п’ятиразовий чемпіон Паралімпійських 
ігор Віктор Смирнов, якого зал вітав стоячи. “Екстрім-лідером року” став 
Михайло Старов – найсильніша людина планета за підсумками 2005 року, ко-
мандою року – національна збірна України з футболу – учасниця фінальної 
частини чемпіонату світу 2006 у Німеччині. Її тренера Олега Блохіна визна-
но “Тренером року”. Для отримання нагород у номінаціях „Спортсмен року” 
та „Спортсменка року” під гучні оплески залу на сцену піднялися відповідно 
чемпіони світу з вітрильного спорту Родіон Лука та Георгій Леончук та во-

“Укрексімбанк” підтримує НОК України
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лодарка шести срібних нагород чемпіонату світу з художньої гімнастики Анна 
Безсонова.

В номінації “Легенда” нагороду з рук Сергія Бубки та відомої співачки Ані 
Лорак отримав олімпійський чемпіон Мюнхена Валерій Борзов.

Окремою частиною проекту стала глядацька номінація „Спортивна гордість 
України очима українців”. Шляхом інтерактивного голосування любителі спор-
ту визначили переможця цієї номінації – футболіста Андрія Шевченка.

Треба відзначити, що нагороди героям спортивного року вручали видатні 
атлети минулих років – Борис Шахлін, Сергій Бубка, Яна Клочкова, Лілія Под-
копаєва, Віталій Кличко, Олена Костевич, Ельбрус Тедеєв, Людмила Турище-
ва, Сергій Фесенко, Василь Вірастюк, Людмила Коломієць, Олександр Крикун, 
Ганна Сорокіна та інші.

Приємним моментом церемонії стало вручення ключів від квартир в місті 
Києві срібній призерці Олімпійських ігор 1998 року з біатлону Олені Петровій 
та саночниці Лілії Лудан. Будівельна компанія “ТММ” підтримала таким чином 
дівчат, які менше ніж за два місяця захищатимуть честь нашої держави в олім-
пійському Туріні.

Завершувалась церемонія під ритми безсмертних творів у виконанні Тамари 
Гварцителі “Ода спорту” і “Віват, король!”, а також під енергійні ритми пісні 

“You simply the best”, яку виконала Ані Лорак. Безперечно, що проведення цієї 
акції стало б неможливим без підтримки партнерів та спонсорів – компаній 
UMC, “Індустріальна спілка Донбасу”, “Кока-Кола” та інших.

Як кажуть, show must go on…
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, і знову доводиться говорити про нову струк-
туру управління фізичною культурою і спортом. Маю на увазі створення 
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. Це вже було, потім визнали 
за доцільне і знову ліквідували. До чого це зрештою призведе?

– Якщо вникнути, то статус міністерства значно вищий за статус Державного 
комітету. Міністр – це вже член Уряду, який може вирішувати найскладніші 
проблеми. Інша справа – конгломерат сфер впливу. Тут вам і діти, і підлітки, і 
матері, і навіть цілі сім’ї. Важливо, щоб фізкультура і спорт не втратили свого 
значення, не загубилися у полі зору та сфері впливу вищих ешелонів влади.

А ще все залежить від рівня постановки питання. Міністр має розриватись 
між багатьма пекучими проблемами. Від його заступників, які опікуватимуться 
спортом, залежить ступінь уваги до наших питань.

– У попередніх розділах ми говорили про демократичність обрання пре-
зидента НОК. Коли Сергій Бубка висунув свою кандидатуру, двоє претен-
дентів зняли свої кандидатури на користь видатного спортсмена і діяча 
МОК. Лиш один вирішив поборотись. На що він розраховував? Чи не було 
тут закулісної гри?

– Я особисто її не побачив. Право кожного кандидата знімати чи ні свою кан-
дидатуру. Навіть краще, коли є певна конкуренція. Було б гірше аби Микола 
Марценюк свою кандидатуру не зняв. В цьому можна було б угледіти щось на 
зразок підлабузництва. А так – все чесно, відкрито. Про боротьбу, демократич-
ність свідчили й результати. Якщо йому віддано 30 голосів, то це свідчить про 
наявність людей з іншим підходом до формування олімпійського уряду країни.

– Ми були на презентації Енциклопедії олімпійського спорту. Яке вра-
ження справив на вас цей п’ятитомник?

– Це дуже гарне і корисне видання. Не кожна країна може похвалитись та-
ким виданням. Його вихід свідчить про наявність в Україні великого загону 
науковців, здатних підняти таку тему, як олімпійський рух. Я сам із великим 
задоволенням гортаю сторінки Енциклопедії, часто до неї зазираю по довідку, 
коли пишу поважні речі. 

– Тут говорилося про олімпійські уроки. Чи виконують вони свою функ-
цію?

– Звичайно. Їхнє значення важко переоцінити. З огляду на те, що діти не чита-
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ють спортивних видань і не дивляться спортивних передач по телевізору, саме 
такі уроки покликані донести до підростаючого покоління інформацію про 
існування олімпійського руху, його завдання. Важливо знати не лише історію 
спорту, а й героїв олімпійських арен.

Учителю фізкультури, який обтяжений програмою, немає часу на розпові-
ді. Та й він сам, як показує опитування, не завжди добре обізнаний у розвитку 
спорту, зокрема олімпійського.

Єдине – треба такі уроки зробити постійними, залучати до них якомога біль-
ше колишніх олімпійців. Хвй діти на власні очі побачать героїв спорту, дотор-
кнуться до них рукою, почують цікаву розповідь.

Це одне з найголовніших завдань місцевих відділень НОК.
– Володимире Васильовичу, давайте почнемо з останньої події – 15-річчя 

заснування НОК України. Що найбільш пам’ятне для вас за цей короткий 
термін?

– Перш за все події, пов’язані з утворенням НОК, те емоційне піднесення, 
яке вирувало в нашій державі від усвідомлення, що ми зможемо нарешті брати 
участь в найпрестижніших змаганнях самостійними командами.

А ще перші літні та зимові Ігри, в яких ми взяли самостійно участь. Не мож-
на забути допомогу нашої діаспори, різних організацій.

– Зараз ми розглядаємо той період, який передував участі українських 
спортсменів в зимовій Олімпіаді в Туріні. Звертає на себе увагу факт про-
ведення лише одного засідання Оргкомітету. З чим це пов’язано?

– По-перше, з тим, що ні уряд Юлії Тимошенко, ні Юрія Єханурова довго не 
протримався. Той рік був наповнений пафосом бурхливої політичної боротьби 
між різними партіями та угрупуваннями. До спорту руки просто не доходили.

З іншого боку, наш НОК достатньо зміцнів, із часу обрання президентом 
Сергія Бубки набув сили і авторитету, зміцніла його фінансова база, з’явилися 
солідні спонсори.

По-третє, конкретніше питаннями спорту вищих досягнень стало займатись 
міністерство.

– І це попри те, що спорт у ньому посів чи не останнє місце за увагою?
– Я би не був таким категоричним. Навпаки, питання фізичного 

виховання і спорту висунуті на перше місце. Міністр Юрій Павленко постійно 
в центрі уваги, приймає спортсменів, нагороджує переможців змагань, 
створює “Спортивну карту України”, бореться за те, щоби побільшала кількість 
капітальних спортивних споруд.

– Але це тільки поверхово. Ні він, ні його нові помічники не знаються на 
проблемах спорту, поверхово підходять до їхнього розв’язання. Навіть не 
вивчили спортивної термінології. За тими обов’язками, якими їх наділили, 
немає часу глибоко вникати в існуючі проблеми і їх розв’язувати.

– Це так тільки здається. Звичайно, за кілька місяців, навіть рік роботи, гли-
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боко вникнути у стан десятиліттям накопичених проблем важко. Але молодим 
не можна відмовити у тому завзятті, з яким вони беруться до справи. Причому 
виявляють нові підходи, оригінальне мислення, бачення проблем і шляхів їх 
усунення. Якщо вони пропрацюють довший час і отримують підтримку Уряду, 
Верховної Ради України, комерційних структур, місцевих адміністрацій, тоді 
справи підуть на краще. 

– Ви лише побіжно зупинились на урочистостях, пов’язаних із 75-річчям 
нашого найкращого і найбільшого фізкультурного вузу – НУФВС. Чи не 
надто скромно пройшли урочистості?

– 75 років – це дата ювілейна. Вона свідчить про те, що історія вузу не лише 
солідна за віком, а й за досягненнями. Абсолютна більшість олімпійських 
чемпіонів і чемпіонів світу та Європи – випускники нашого Університету. Не 
дивлячись на існуванні в Україні ще кількох спортивних вузів, коледжів та фа-
культетів фізвиховання в педагогічних університетах, саме тренери київського 
університету досягали найвищих показників.

Тут міцніша наукова база, вагоміша видавнича діяльність. Можна було б вла-
штувати більш гучніше святкування з салютами та фейєрверками, але це нині 
не головне. Щоб не казали недоброзичливці в бік НУФВС, він справами дово-
дить, хто є хто в галузі. Вливання держави у вищі навчальні заклади сьогодні 
мізерні, вони самі створюють собі умови для існування. В цьому плані в на-
шого університету є чому повчитись вищим навчальним закладам, які готують 
спеціалістів для інших галузей науки, культури, економіки, промисловості.
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Розділ сімнадцятий

ТУРІН: 
ЗИМА 
ТРИВОГИ НАШОЇ

Любителі спорту, які постійно слідкують за 
найпрестижнішими змаганнями, не мають часу 
нудьгувати. Лише півтора року відділяло старти 
в Афінах від зимової Олімпіади в італійському Ту-
ріні. Всіх хвилювало одне питання: як цього разу 
виступлять наші спортсмени, яким щоразу до ме-
далей чогось не вистачає.

Уже знайшли виправдання для цього, назвавши Україну не зимовою держа-
вою, віднесли її до так званої зони екстремальної зими. З огляду на грудень 2006 

– січень 2007 року, коли температура в усіх без винятку областях була плюсова, 
з такою точкою зору можна було б і погодитись. Але безсніжна зима була в усій 
Європі. І саме туди не так у пошуках снігу, як у пошуках гарних спортивних баз 
виїжджали наші майбутні олімпійці, представники зимових видів спорту.

Пам’ятаю чи не всі засідання, які проводили після Олімпіад, розбір польотів 
уві сні та наяву. І після кожного, зробивши аналіз результатів, говорили про 
слабку матеріально-технічну базу, необхідність її поліпшення. Не винятком ста-
ли розмови і після Олімпіади у Солт-Лейк-Сіті. Минуло чотири роки, а справа 
не тільки не поліпшилася, а й погіршилася.
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Добре, що зросло фінансування і спортсмени отримали можливість частіше 
виїжджати на збори за рубіж. Деякі постійно там проживають.

За словами відповідальних за розвиток зимових видів спорту, 2005 рік був 
трохи кращим за попередній. Наперед були визначені пріоритети. Виділили 25 
перспективніших спортсменів, які представляли п’ять видів спорту та готували-
ся до здолання олімпійських вершин. Це представники біатлону, лижних гонок, 
санного спорту, фігурного катання і фрістайлу (акробатика). Було визнано, що 
саме ці види повинні дати Україні переможців і призерів Олімпійських видів.

Але результати останнього передолімпійського 2005 року, який визначав го-
товність спортсменів виявився вкрай невдалим. Жодного пристойного результа-
ту на чемпіонатах світу, які були проведені.

Надія вмирає останньою
Дійсно, як кажуть, надія вмирає останньою. Президент НОК Сергій Бубка, 

міністр у справах сім’ї, молоді та спорту, член Виконкому НОК Юрій Павленко 
та віце-президент НОК, заступник міністра Володимир Бринзак проводили по-
стійні зустрічі із збірними командами усіх зимових видів спорту, які збиралися 
до Туріну. Проглядали тренування, місця розташування, спілкувались у нефор-
мальній атмосфері.

Наприклад, на зустрічі із збірною з фрістайлу спортсменам були сказані те-
плі і добрі напутні слова, вручені мобільні телефони та безлімітні пакети зв’язку 

Чергова зустріч Президента України В.А.  Ющенка з олімпійцями
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від генерального спонсора НОК, мобільного оператора Олімпійської збірної 
України компанії “UMC”.

Члени збірної подякували за підтримку Міністерства та НОК. Запевнивши, 
що ніяких проблем з підготовкою не існує, вони зазначили, що три роки тому, 
після попередніх Олімпійських ігор було важко. Але зараз, за їхніми словами, 
ситуація змінилась на краще. Це стосується як ставлення до олімпійців, так і 
організації процесу загалом. “Зараз у нас величезні плани. Сподіваємось на ме-
далі”, – наголосив під час зустрічі Станіслав Кравчук.

У спорт-барі “Планета-спорт” відбулося підписання угоди про співробіт-
ництво між Національним олімпійським комітетом України та „РОДОВІД 
БАНК”. Угода спрямована на розвиток Олімпійського руху в Україні, допо-
могу в організації та підготовці до Олімпійських ігор. Відповідно до догово-
ру „РОДОВІД БАНК” надає безповоротну фінансову допомогу та безоплат-
ні послуги (технічний спонсорський пакет) НОКу, спортсменам та членам 
офіційної делегації України. „РОДОВІД БАНК” виплатить 25 тисяч доларів 
преміальних всім Олімпійським чемпіонам в Турині. Кожен член української 
делегації отримає золоту картку „РОДОВІД БАНКу” з лімітом кредитування 
тисяча доларів.

Визначено склад делегації
Проведення Олімпійських ігор починається з дати відкриття Олімпійських 

селищ, а завершується у день церемонії закриття Ігор – 26 лютого 2006 року.
Під час Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів відбу-

лась попередня реєстрація європейських делегацій для участі в ХХ зимових 
Олімпійських іграх 2006 року в Туріні. Від України участь брав шеф місії НОК 
України на Іграх-2006, директор Департаменту олімпійського спорту Міністер-
ства у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Артем’єв.

Оголошено про кількісний склад наших спортсменів – 53 особи. Проведена 
реєстрація офіційних осіб – тренерів, лікарів, працівників штабу.

За словами шефа місії, одним із головних проблемних питань Олімпійських 
ігор в Туріні буде транспортна. Особливістю цих олімпійських змагань стане 
те, що атлети проживатимуть у трьох Олімпійських селищах – Туріні (основне 
селище), Сестрієре та Бардонеккіа. Відстані між ними дуже значні. Наприклад, 
від основного селища в Туріні до Бардонеккіа 93 км та одна година 35 хвилин 
їзди, до Сестрієре – 104 км – близько двох годин.

На українську делегацію передбачено 8 автомобілів, які були виділені ТО-
РОК. Ще 8 машин прибудуть до Туріну з України. Для них замовлені спеціальні 
перепустки, тож це стане суттєвою допомогою у вирішенні проблеми. Будемо 
сподіватися, що ми зможемо вирішити всі організаційні питання.

На нашу делегацію Оргкомітетом виділено 19 волонтерів, переважна біль-
шість з яких спілкується російською мовою.



273

Шеф місії НОК України повідомив також, що традиційну церемонію під-
няття державного прапора України в Олімпійському селищі заплановано на 13 
годину 9 лютого.

Через певний час штаб олімпійської підготовки подав на затвердження НОК 
України та міністерства остаточний склад спортивної делегації України. Як і 
передбачалося, вона складалася з 95 осіб, серед яких 53 спортсмени (лижні 
гонки – 12, фігурне катання – 11, біатлон – 10, фрістайл – 7, санний спорт – 6, 
гірськолижний спорт – 3, шорт-трек, ковзанярських спорт, лижне двоборство, 
стрибки на лижах – по одному атлету).

Розроблено графік перельоту делегації, заброньовано авіаквитки, визначе-
но компанії, які виготовлятимуть спортивну та цивільну форму. Спортивною 
формою, наприклад, нашу делегацію забезпечує всесвітньо відомий виробник 
спортивного екіпірування компанія “Nike”, офіційний одяг надає компанія “VD 
Оne”.

Медаль із порожниною
Медалі ХХ зимових Олімпійських ігор 2006 року в Туріні матимуть новий 

оригінальний вигляд, який стане ще одним символом Ігор. Нагороди олімпій-
ських змагань у Туріні були презентовані головою Координаційної комісії МОК 
Жаном-Клодом Кіллі та президентом Оргкомітету з проведення Ігор у Туріні 
(ТОРОК) Валентіно Кастелані.

Сама медаль має круглу форму з порожниною в центрі, це рішення певним 
чином передає імідж Туріну-2006 і водночас відображає великий італійський 
символ “піацца”. “Піацца”, що в перекладі на українську означає “площа”, іс-
торична цінність Італії, фізична ті історична площина, яка приймає та супрово-
джує всі великі італійські події. Саме тут італійці святкують свої тріумфи. Саме 
на подібній спеціальній площі Туріну і відбуватимуться церемонії нагороджен-
ня.

Медаль ХХ зимових Олімпійських ігор буде огорнута стрічкою на відміну 
від всіх попередніх медалей, стрічка яких мала окреме кріплення на верхівці 
нагороди. Передня частина медалі буде синтезом графічних елементів Ігор, за-
дня – міститиме піктограму відповідних спортивних дисциплін. “Медаль пе-
редає олімпійські цінності – дружбу, чесність, яскравість та оригінальність”, – 
відзначив Жан-Клод Кіллі.

– Я з особливим нетерпінням очікую, як найкращі атлети світу від’їжджатимуть 
із Туріну з медалями, поширюючи символи і традиції Італії на весь світ. Упев-
нений, що вони назавжди запам’ятають чудові Ігри-2006 і їх враження будуть 
незабутніми, – наголосив Валентіно Кастелані.
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Квиток із піктограмою
А тим часом Оргкомітет Ігор презентував квитки, які дозволять на власні очі 

тисячам любителів зимового спорту побачити Олімпійські ігри в Туріні.
Вперше в історії Олімпійських ігор квитки на кожну олімпійську та паралім-

пійську дисципліну були різні. Це не просто ваучер, який дозволяв відвідувати 
змагання. Центром у кожному квитку була піктограма відповідної дисципліни, 
поєднана з кольорами та формами, які символізують уявлення про Ігри.

На церемонії відкриття та закриття Ігор квитки теж були незвичайними. 
Якщо обидва квитки поєднати, вони будуть утворювати єдиний образ із золота 
та срібла. Піклуючись про дизайн квитків, організатори не забули і про його 
безпеку. Кожний квиток містив 14 протипідробних систем. При цьому орга-
нізатори особливо наголошували на необхідності купівлі квитків тільки через 
офіційні канали.

На церемонії презентації квитків були присутні Президент Організаційного 
комітету Олімпійських ігор 2006 року (ТОРОК) Валентіно Кастелані, мер Турі-
ну Серджіо Чампаріно, голова сектору квитків Джорджіо Лорета та директор з 
питань іміджу та організації подій Андре Варнієр.

Присутніх проінформували також про час доставки квитків і про системи 
безпеки для глядачів, час купівлі квитків на Олімпійські, Паралімпійські ігри 
та Культурні Олімпіади.

Були також презентовані повний та короткий варіанти „Гіду для глядачів”, 
який містить важливу інформацію для глядачів та відвідувачів Олімпійських 
ігор в Туріні.

Насамкінець президент ТОРОК та мер Туріну символічно передали перший 
квиток Олімпійському чемпіону та Послу Туріну-2006 Пьєріно Гросу.

Допінг – проби
Міжнародний Олімпійський Комітет опублікував Антидопінгові правила, 

актуальні для ХХ зимових Олімпійських ігор 2006 року в Туріні. Цей важливий 
документ був надісланий Національним олімпійським комітетам, Міжнарод-
ним федераціям зимових видів спорту та Антидопінговим агентствам.

Допінг-контроль, ініційований МОК, здійснювався в період проведення Ігор 
та передбачав перевірку на всі речовини, що представлені у Переліку забороне-
них речовин-2006, який опублікувала Всесвітня Антидопінгова агенція (ВАДА). 
Допінг-контроль міг бути проведений у будь-якому місці, у будь-який час, при 
цьому попередження атлетів не є обов’язковим.

З огляду на непримиренність МОК із вживанням допінгу, кількість допінг-
проб, узятих упродовж Олімпійських ігор у Туріні, збільшилася на 45% у по-
рівнянні з Солт-Лейк-Сіті.

Міжнародний олімпійський комітет уповноважив ВАДА проводити допінг-
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проби від свого імені не лише у період проведення Олімпійських ігор, а й до 
того, за межами Італії на неолімпійських спортивних майданчиках. МОК до-
ручив Антидопінговій організації здійснювати допінг-контроль у період Ігор, 
перед тим, як атлет виборов ліцензію на участь в Іграх, та/або після того, як 
спортсмен завершив свої фінальні змагання.

Як відбирали носіїв смолоскипу
Велику роль в організації доставки смолоскипу до Туріну відіграла компанія 

“Самсунг Електронікс” – Всесвітній Олімпійський партнер і Представницький 
партнер Естафети Олімпійського вогню в Туріні. Вона відібрала 1900 факело-
носців з 42 країн світу. Ними стали видатні спортсмени, особистості, партнери 
компанії, а також ті, хто здобув це право завдяки своїм вчинкам, характеру чи 
життєвій історії. Приємно, що серед них було дванадцять громадян України.

В Україні було проведено конкурс „Смолоскип не зможе дістатися Туріну 
сам по собі”. За його умовами учасники мали надіслати есе про людину, яка 
гідна нести Олімпійський вогонь. Журі на чолі з президентом Національно-
го олімпійського комітету України Сергієм Бубкою відібрало 25 фіналістів, які 
змагалися за перемогу в прямому телеефірі.

Шляхом смс-голосування глядачі вибрали 5 факелоносців: Марину Румян-
цеву – менеджера з туризму, 20 років, м. Кривий Ріг, Ігоря Харатіна – підпри-
ємця, 41 рік, м. Мукачеве, Олексія Гоголя – технолога-будівника, 21 рік, м. Київ, 
Юрія Ніколаєва – ведучого радіо, 25 років, м. Полтава.

Факелоносцями Олімпійського вогню стали також представники компаній-
партнерів “Самсунг” – керівник мережі магазинів “Doмотехника” Сергій За-
кревський, керівник компанії „Менс” Борис Кузьменко, віце-президент групи 
компаній „Фокстрот” Валерій Маковецький, президент компанії „МТI” Воло-
димир Цой.

Компанія відібрала також трьох відомих тележурналістів – ведучого програ-
ми „ТСН Проспорт” на каналі „1+1” Сергія Полховского, ведучого „Часу новин” 
на 5-ому каналі Євгена Глібовицького і ведучого телепрограми „Парк автомо-
більного періоду” на ICTV Ігоря Моляра.

Президент НОК Сергій Бубка у зверненні до присутніх привітав факелонос-
ців та подякував компанії “Самсунг” за довгу та плідну співпрацю з Національ-
ним олімпійським комітетом України.

Свято у Києві
Напередодні олімпійських стартів у Туріні Національний олімпійський ко-

мітет України та ще один солідний спонсор НОК, мобільний оператор Олімпій-
ської збірної компанії “UMC” організували феєричне свято за участю олімпій-
ських чемпіонів минулих років.
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– Приємно бачити в цьому залі таку велику кількість легендарних постатей, 
олімпійських чемпіонів, чиї імена золотими літерами вкарбовані в історію сві-
тового олімпійського руху, – відзначив у своєму привітанні президент НОК 
України Сергій Бубка. – Ви – чудовий приклад для молодих поколінь. Незаба-
ром стартують ХХ зимові Олімпійські ігри в Туріні і приклад минулих поколінь 
надихатиме молодь на нові рекорди.

– Ми чудово розуміємо, що під час важливих стартів найголовнішою є під-
тримка близьких друзів, – зазначив генеральний директор компанії “UMC” 
Адам Вояцький. – Ми беремо на себе зобов’язання забезпечити цю підтримку 
завдяки мобільному зв’язку від “UMC”. До того ж, нами спільно з НОК України 
встановлені грошові премії для чемпіонів та призерів Ігор 2006 року – 100, 75 
та 50 тисяч гривень відповідно до призового місця.

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко підкреслив, що 
упродовж цього року були закладені міцні основи для успішного розвитку зи-
мових видів спорту. Міністр наголосив, що зараз вирішується питання щодо 
забезпечення квартирами всіх чемпіонів та призерів Турінських Ігор.

Символічний факел олімпійських поколінь майбутній учасниці Ігор-2006 фі-
гуристці Тетяні Волосожар передали олімпійська чемпіонка Ігор XV Олімпіади 
1952 року в Хельсінкі Ніна Бочарова та олімпійський чемпіон Ігор XVIII Олім-
піади 1964 року в Токіо Андрій Химич. “Повертайтеся з перемогами” – таким 
було напутнє слово спортсменам від олімпійських чемпіонів.

Виступ легендарної гімнастки Ніни Бочарової був сповнений життєвого 
оптимізму. Вона сказала, що коли спортсмен має мету та діє цілеспрямовано і 
виважено, то його мрія про перемогу завжди здійсниться.

Найвражаюча подія
Зазвичай, більше за все організаторів хвилювала церемонія доставки і запа-

лення Олімпійського вогню.
Організаційний комітет з підготовки до Олімпійських ігор 2006 року в Ту-

ріні (ТОРОК) вирішив провести естафету від грецької Олімпії до Риму. 10001 
людина стала носієм смолоскипу.

В Олімпії (Греція), саме там, де з 776 року до н. е. давні греки проводи-
ли Олімпійські ігри, був запалений олімпійський вогонь. Запалила офіційний 
факел зимових Олімпійських ігор традиційним шляхом у храмі Гери в Давній 
Олімпії за допомогою сонячних променів та дзеркала головна жриця, актриса 
Теодора Сіарку.

Після нетривалого перебування в Греції, Олімпійський вогонь полетів до 
Риму, де 8 грудня розпочалась його італійська подорож.

На Пьяцца дель Квірінале в Римі Президент Італії Карло Адзельо Чампі пе-
редав вогонь першому італійському факелоносцю Стефано Балдіні. А далі його 
понесли 10 001 носій смолоскипу через всю Італію, через 140 міст, охопивши 
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усі регіони країни, а також сусідні – Сло-
венію, Австрію, Швейцарію та Францію.

Естафета Олімпійського вогню трива-
ла 64 дні і, подолавши загальну відстань 
у 11 300 кілометрів, завершилась 10 лю-
того 2006 року у Туріні, на “Стадіо Ком-
мунале”.

Серед учасників вогняної естафета на 
останніх її етапах був і президент Націо-
нального олімпійського комітету України 
Сергій Бубка. Йому довірили один з най-
відповвідальніших етапів – Олімпійське 
селище в Турині, яке є справжнім серцем 
Ігор-2006.

Зазвичай нести вогонь в олімпійських 
селищах довіряють кумирам та зіркам 
світового спорту. Це свідчення високої 
поваги до спортсмена чи спортивного ді-
яча.

Сергій Бубка прийняв вогонь на вули-
ці Джордано Бруно біля входу в Олімпій-
ське селище. Поява Сергія Бубки з Олім-
пійським вогнем викликала шквал емоцій. 
Бажаючих сфотографуватися та взяти автограф у славетного спортсмена було 
дуже багато. Поліція часом не могла стримати всіх бажаючих.

Сергій Бубка проніс олімпійський вогонь центральною вулицею Олімпій-
ського селища, забіг на міст, який з’єднує його з районом Лінготто, подолавши 
одну з найдовших дистанцій – приблизно 700 метрів. Тут знаходяться арени 

“Палавела” та “Овал Лінготто”, головний прес-центр та готель для членів МОК.
Одразу після пробігу він поділився своїми враженнями: “Я не перший раз 

беру участь у подібних акціях. Вони неповторні, приголомшений емоціями та 
атмосферою цьогорічної Естафети”.

У небі – прапор України
На день раніше, 9 лютого в Олімпійському селищі Туріну відбулася церемо-

нія підняття державного прапора України. Одночасно за економією часу підні-
мали прапори Естонії, Швейцарії, Ірландії та Ліхтенштейну. Традиційний захід, 
що відбувається перед початком кожних Олімпійських ігор, символізує готов-
ність країн до участі в змаганнях і проходить, як правило, за одним сценарієм.

Не стала виключенням і цьогорічна церемонія, яка залишила незабутнє при-
ємне відчуття. Вперше українська делегація, яка проживала у трьох селищах, 

С. Бубка з факелом 
на вулицях Туріна
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що розташовані у радіусі 100 км, зібралася разом. Участь в заході взяли спортс-
мени, тренери, офіційні особи, журналісти. Завітали до селища і поважні гос-
ті – віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, Посол України в Італії 
Георгій Чернявський, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, 
президент НОК України Сергій Бубка.
Українську делегацію, що вишикувалася на центральній площі селища, при-

вітала мер селища, уславлена італійська лижниця Мануела Ді Чента, яка вру-
чила президенту НОК України Сергію Бубці символічний олімпійський факел 

– “Welcome Ukraine!” Мануела Ді Чента, звертаючись до спортсменів та членів 
делегації, зазначила: “Італійці багато років працювали для того, щоб успішно 
провести Олімпійські ігри. Але це неможливо без ентузіазму, енергії та олім-
пійського духу, який є в кожному з вас!”

Сергій Бубка вручив Мануелі Ді Чента сувеніри національного олімпійсько-
го руху та пообіцяв, що українські олімпійці намагатимуться продемонструвати 
максимальні результати на змаганнях.

Лиш на шостий день
І тепер час розповісти про самі Ігри. Вони почалися 11 лютого стартами од-

разу в дев’яти видах спорту. Із 52 спортсменів України того дня прийняло старт 
лиш десятеро. Та марно усі чекали на медалі. Серед нагороджених представни-
ків ковзанярського спорту, лижного двоборства, біатлону, фрістайлу наших не 
було. Не бачили їх ні другого дня, ні третього.

Керівники українського спорту з призерами Олімпіади
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Коли здавалося, що повториться ситуація Солт-Лейк-Сіті, “бронзою” лиш 
на шостий день вибухнула динамівка із Сум Лілія Єфремова, яку майже перед 
самими стартами вдалося відбити у білорусів.

На десятий день раділи ми з успіху “американських одеситів” Олени Груши-
ної та Руслана Гончарова, які у танцях на льоду також були треті.

Загалом у неофіційному командному заліку Україна посіла 25 місце серед 
80 країн-учасниць, що стало кроком уперед у порівнянні з Олімпіадою у Солт-
Лейк-Сіті, де не було жодного призового місця.

Українці приймають гостей
Традиційно під час проведення Олімпійських ігор більшість країн влашто-

вує прийоми, метою яких є поглиблення дружних стосунків, презентація наці-
ональних культурних здобутків, традицій та спортивного потенціалу. В один з 
останніх днів олімпійських стартів гостей приймали українці.

Біля входу до затишного “Гран бару”, розташованого на площі біля одного з 
найбільших православних храмів Італії, звучали українські народні пісні. Ма-
йоріли жовто-блакитний прапор і прапор Національного олімпійського коміте-
ту. Українці у вишиванках – представники нашої діаспори в Італії – гостинно 
запрошували гостей до зали. Хол приміщення був оздоблений українськими 
національними мотивами.

Спеціально створений український куточок увінчувався портретом Тараса 
Шевченка, снопом пшениці і вишиваними рушниками. Приміщення, розрахо-
ване на 100 осіб було переповнене. В гості до нашої делегації завітали члени 
Міжнародного Олімпійського Комітету, керівники міжнародних спортивних 
федерацій, президенти і генеральні секретарі НОК дружніх країн.

Тут був справжній бомонд – олімпійські чемпіони В’ячеслав Фетисов, Стеф-
ка Костадінова, Олександр Медвідь, Ірена Шевінська, Ніколае Журавський та 
інші. Серед присутніх були і наші атлети – чоловіча збірна з біатлону, а також 
бронзові призери змагань Лілія Єфремова, Олена Грушина та Руслан Гончаров, 
а також герої українського спорту попередніх років Валерій Борзов, Людмила 
Турищева, Віктор Петренко та інші.

Тепла атмосфера, сповнена національним українським колоритом, просто за-
хоплювала. Не міг пропустити такої події і Президент Міжнародного Олімпій-
ського Комітету Жак Рогге, який, не дивлячись на свій безмежно напружений 
графік, винайшов можливість завітати на український прийом. Варто відзна-
чити, що Президент МОК відвідує далеко не кожен національний захід і його 
приїзд до українців слід розцінювати як свідчення великого авторитету нашої 
країни і високого рівня розвитку спорту.

Розпочав офіційну частину президент НОК України Сергій Бубка:
– Мені дуже приємно бачити сьогодні таку велику кількість гостей України. 

Це наші четверті зимові Олімпійські ігри. Нашим здобутком до цього часубули 
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одна золота, одна срібна і одна бронзова нагороди. Приємно, що в олімпійсько-
му Туріні наші атлети вибороли ще дві “бронзи”.

– В міжнародному олімпійському русі Україна посідає одну з провідних по-
зицій. У вас дуже сильні атлети, фахівці, діячі спорту, – підкреслив у своєму 
виступі Президент МОК Жак Рогге. – Велику роль у розвитку олімпізму у світі 
відіграють члени МОК від України – Сергій Бубка і Валерій Борзов. У ваших 
атлетів велике майбутнє, адже в них вдосталь майстерності і прикладів для на-
слідування.

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко наголосив на тому, 
що Уряд України. Міністерство і НОК тісно співпрацюють на благо розвитку 
олімпійського руху.

– Приємно, що наші ініціативи знаходять підтримку на найвищому держав-
ному рівні, – зазначив міністр. – Вчора Президент України Віктор Ющенко під-
тримав наші звернення щодо покращання спортивної інфраструктури в країні. 
Йдеться зокрема про будівництво нових спортивних арен, в тому числі і для 
розвитку зимових видів спорту.

Міністр вручив Лілії Єфремофій свідоцтво про присвоєння звання “Заслуже-
ного майстра спорту України”. Сергій Бубка вручив Жаку Рогге як провідній осо-
бі міжнародного олімпійського руху пам’ятний сувенір – гетьманську булаву.

Потім наступила приємна мить – присутні вітали наших героїв. Президент 
НОК України вручив Лілії Єфремовій, Олені Грушиній і Руслану Гончарову по-
дяки і пам’ятні знаки НОК України “За внесок в олімпійський рух”.

Від імені Федерації футболу України і її президента Григорія Суркіса Сергій 
Бубка передав бронзовим призерам Ігор-2006 сертифікати на суму 30 тисяч до-
ларів. Заступник голови Київської міськдержадміністрації Ігор Лисов передав 
найтепліші вітання від мера Києва Олександра Омельченка. Він запевнив, що 
мер пам’ятає про обіцянку і обов’язково вручить всім призерам Ігор ключі від 
квартир в столиці України.

Президент МОК Ж. Рогге на прийомі в Українському домі
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Ігор Лисов виконав ще одну почесну місію – вручив від Київміськадміні-
страції заступнику міністра спорту, віце-президенту НОК і президенту Феде-
рації біатлону України Володимиру Бринзаку орден “Знак пошани” за вагомий 
внесок у розвиток спорту.

Який захід може бути без сюрпризів? Так було і цього разу. Несподіванкою 
для всіх став приїзд до Туріну легендарного українського футболіста Андрія 
Шевченка, який хоч і запізнився, але зробив все можливе, щоб бути поруч з на-
шими олімпійцями.

Варто додати, що всі призери “білої” Олімпіади в Турині отримали державні 
премії по 50 тисяч доларів, а також премії від генерального спонсора НОК – 
компанії “UMC” 50 тисяч гривень.

Сергій Бубка: попереду детальніший аналіз
Стали надбанням історії ХХ зимові Олімпійські ігри, що були організовані і 

проведені на засніжених Альпійських схилах,.
Які ж перші висновки треба зробити щодо участі українських спортсменів 

у цих стартах? Ось узагальнена думка фахівців, яку висловив Президент НОК 
Сергій Бубка:

Перш за все, і це найголовніше – українські атлети вибороли право змагатись 
у 9 із 15 зимових видів спорту, що входять до програми Олімпійських ігор. Якщо 
у літніх Іграх беруть участь понад 200 країн світу, то в зимових – близько 80.

Це свідчить про високу конкуренцію та досить високі нормативи міжнарод-
них федерацій, виконання яких дає право (ліцензію) на участь в Олімпійських 
іграх. Таким чином, висновок перший – Україна ввійшла до числа країн – учас-
ниць такого “елітного клубу”.

По-друге, Україна завоювала дві бронзові медалі, що є значно кращим по-
казником у порівнянні з попередніми зимовими Олімпійськими іграми. Це до-
зволило нам увійти до списку 26 країн, які завоювали медалі.

Одна спортсменка увійшла до шістки, вісім атлетів – до десяти кращих, 
двадцять чотири до двадцяти кращих атлетів світу. Ці показники говорять про 
серйозну, виважену роботу щодо підготовки українських спортсменів до най-
важливіших змагань сучасності, які високо несуть жовто-блакитний прапор 
над спортивними аренами світу, підіймаючи престиж і створюючи позитивний 
імідж для держави.

По-третє, ці Олімпійські ігри проходили за надзвичайно високої конкуренції 
в усіх видах спорту, що потребувало значної концентрації сил, волі, професій-
ної майстерності, а часом і ризику.

Наслідком такої напруженої боротьби були, з одного боку, медалі, з іншого 
– травми і розчарування. Зокрема, варто пригадати неприємні випадки, в тому 
числі, із нашими саночниками (Наталія Якушенко, Олег Жеребицький, Роман 
Язвінський).
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Але до честі спортсменів, слід сказати, що бійцівський характер, сила волі, 
спрага боротьби стали вищими за боягузтво, інстинкт самозбереження тощо.

Далі. Слід відзначити чітку і злагоджену роботу людей, які забезпечували 
участь наших спортсменів у цих Іграх. Це працівники Мінсім’ямолодьспорту, 
НОК України, федерацій, ФСТ і відомств, регіональних управлінських струк-
тур.

На самих Іграх – це штаб української делегації на чолі з шефом місії Олек-
сандром Артем’євим.

Змагання Олімпіад – це видима вершина великої і клопіткої роботи значної 
кількості професіоналів із числа спортивних, господарських, фінансових функ-
ціонерів, працівників державної служби безпеки, Міністерства закордонних 
справ, митної та прикордонної служб і ще багатьох-багатьох інших структур та 
особистостей.

Не можна не сказати про допомогу наших спонсорів і партнерів. Чого вар-
тий тільки постійний необмежений мобільний зв’язок від генерального спонсо-
ра НОК компанії “UMC”, завдяки чому вдавалося вирішити величезну кількість 
термінових організаційних питань, а також зв’язатися з рідними та близькими. 
І взагалі, якщо говорити про “UMC”, то варто відзначити серйозну співпрацю, 
спрямовану на організацію заходів із пропаганди олімпійського руху. Були про-
ведені “Зустріч золотих поколінь”, на які запрошувались олімпійські чемпіони 
всіх часів, зустріч зі спортсменами-кандидатами до Олімпійської збірної-2006, 
ушанування героїв 2005 спортивного року „Українська спортивна нагорода”, 
проводи олімпійців на Майдані Незалежності тощо.
Упродовж усього періоду підготовки наші олімпійці відчували надійну під-

тримку наших давніх партнерів – компанії „Самсунг Електронікс”, торгівельної 
марки „Чернігівське”, „Родовід банку”. Наша команда була забезпечена спор-
тивним екіпіруванням компанії „Nike”. За підтримки компанії „VD One” нам 
вдалося пошити цивільний одяг для членів офіційної делегації, була укладена 
угода з компанією „АСКА” на страхування української збірної. Завдяки співп-
раці з інформаційними партнерами – Національною теле- і радіокомпанією, ра-
діокомпанією „Ера”, „Спортивною газетою”, “Олімпійською ареною”, а також 
професіоналізму журналістів українці отримували повну, оперативну і вичерп-
ну інформацію про перебіг олімпійських змагань. З ексклюзивними матеріала-
ми з Туріну любителі спорту могли ознайомитися на офіційному Інтернет-сайті 
НОК, який був створений завдяки співробітництву з компанією „Релком”.

Щодо суто спортивних результатів, то відверто слід зазначити, що були по-
милки і прорахунки. Попереду глибокий і детальний аналіз. На його основі бу-
дуть зроблені відповідні висновки, які враховуватимуться під час підготовки до 
Ванкуверу-2010.
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Діалог із журналістом

– Володимире Васильовичу, перш за все хотілося би торкнутись суто 
спортивного боку справи. Аналіз, який зробили після Олімпійських ігор 
у міністерстві, як завше, був поверховий і не торкався найболючіших 
проблем, не висвітлив дійсного стану справ у видах спорту. Сама ейфо-
рія від двох бронзових нагород. З них одну завоювала привезена біат-
лоністка. Другу – спортсмени, які тривалий час живуть і тренуються в 
Америці.

Візьміть технічні результати. Неозброєним оком видно, що на Олімпіаді 
в складі нашої команди за винятком чотирьох спортсменів переважали 
самі “туристи”. Ми критично оцінили виступ спортсменів на літніх Олім-
пійських іграх в Афінах. Чому ж мовчимо про зимові види? Тут стан справ 
ще жахливіший.

– Дійсно, вже перший день змагань показав, що нам на Олімпіаді до розподі-
лу медалей дуже далеко. В гонці біатлоністів на 20 км Дериземля – 39-ий, Біла-
ненко – 49-ий, Коробейников – 54-ий. У лижному двоборстві Трачук був 48-ий. 
Не кращими були результати і в наступні дні. Питання лиш в одному – чи варто 
витрачати величезні кошти на спортсменів, які показують такі результати?

Мабуть, ні. Але твердої руки в керівництві галузі немає, а погодою керують 
люди, яким вигідний подібний стан справ. Я здивований тим, що тренери лиж-
ників скаржились на погане ковзання лиж. І це в той час, коли до команди за-
рахували спеціаліста з Німеччини. З цього факту обурювався 85- річний профе-
сор НУФВС Сергій Кирилович Фомін. Колишній завкафедрою зимових видів 
спорту, він багато поїздив із спортсменами як тренер. Жодного разу не дозволяв 
змащувати лижі своїм спортсменам сторонній людині.

Не витримували критики скарги біатлоністів, які переважно стріляли в “мо-
локо”. Прикрих помилок припустились й представники інших видів. Громад-
ськість, спеціалісти дали гідну оцінку стану готовності спортсменів, тільки, 
дійсно, про це промовчали на колегії.

– Коли ми з вами пишемо ці рядки, минув цілий рік після Турінської 
Олімпіади. І ніде нічого не змінилося. Жодного цвяха не вбито у фунда-
мент нового об’єкта, ніхто не має навіть плану такого будівництва. Знову 
спортсмени довгі місяці проводять поза своїми домівками. Хто повинен 
про це думати і дбати?
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– Це завдання міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, як державної 
управлінської структури. Саме вона повинна була б виступити ініціатором об-
ладнання санних і біатлонних трас, ковзанок, Палаців спорту, трамплінів, схи-
лів для фрістайлу, організації на них роботи.

Знаю не з книжок, що кожний із зазначених об’єктів – складне творіння. Але 
в інших країнах вони з’являються, а в нас – ні. Мабуть, ніхто з керівників, які 
очолювали цю галузь останнім часом не мав організаторського хисту, розпо-
рошував усю увагу на другорядні речі. Прикро про це чути, прикро і говорити. 
Але треба. Якби міністерство виступило з ініціативою пошуку коштів для бу-
дівництва спортивних об’єктів та запропонувало уряду програму дій, впевне-
ний, вони б знайшли підтримку.
Але цим немає кому займатись. Ліквідовано навіть підрозділ, який вів питан-

ня будівництва та реконструкції спортивних споруд, розробляв заходи, контр-
олював їхнє виконання. До речі, такі спеціалісти, і непогані, були в спортивних 
товариствах “Колос”, “Авангард”, “Локомотив”, “Спартак”.

Тоді зводити спортивні об’єкти було важче, ніж сьогодні. Але ж будували, 
створювали умови для занять, турбувались за підготовку резерву в ДЮСШ! 
Сьогодні одних керівників з огляду на низьке фінансування заїла іржа байду-
жості, інші переключились виключно на комерційну діяльність.

– Щоб ви могли порадити в цій ситуації?
– Перш за все глибоко проаналізувати стан справ у кожному з видів, зробити 

справжню ревізію, занотувати результати. Розробити програму конкретних дій 
з визначенням строків і виконавців, колись це називали “план до двору”. Тільки 
маю це на увазі у кращому розумінні. Ні в якому разі не доктрину чи концепцію, 
де відсутні відповідальні.

По-друге, слід відновити у міністерстві та спортивних товариствах посади 
інженерів із спортивного будівництва. Вони вивчать стан справ на місцях, у ви-
дах спорту, знайдуть типові проекти, організують людей на місцях, дійдуть до 
керівників місцевих адміністрацій, спонсорів.

– Де ви сьогодні знайдете інженерів із спортивного будівництва?
– Так називається посада, а інженер із спортивного будівництва повинен бути 

за покликанням душі. Ні Євдокія Распашнова в “Авангарді”, ні Іван Булах чи 
Леонід Гнилоскуренко в київському “Колосі”, ні Микола Серьогін в кримсько-
му не мали вищої інженерної освіти. Але скільки набудували!
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Замість післямови

КНИГА 
БЕЗ 
КІНЦЯ

Всебічний аналіз розвитку олімпізму в нашій країні дає всі підстави твер-
дити про його потужний і наступальний рух. Якщо вдатися до цифрових по-
казників, то помітимо, що лише за 15 років від дня створення Національного 
олімпійського комітету України, або лише за три літні і три зимові Олімпіа-
ди, Україна має майже такі здобутки у медалях, які досягли за сто років участі 
в Олімпійських іграх Австрія, Аргентина, Чехія, Єгипет, Португалія, Іспанія, 
Греція, Норвегія, Канада й інші країни.

Близько десяти діячів українського олімпійського руху нагороджені найви-
щими відзнаками Міжнародного Олімпійського Комітету. Двоє наших земляків 

– члени МОК, до 40 осіб у керівних органах Міжнародних спортивних федера-
цій.
Україна за 15 років участі у засіданнях МОК неодноразово виступала з 

конструктивними пропозиціями, спрямованими на пожвавлення олімпійсько-
го руху у світі. Нашу країну відвідують високі посадові особи МОК та інших 
Міжнародних спортивних організацій. Тут проводяться масштабні різноплано-
ві заходи всесвітнього рівня.

Ми перериваємо розповідь про становлення та розвиток українського НОК 
одразу після завершення ХХ зимових Олімпійських ігор у Туріні. Мине небага-
то часу, відбудуться чергові Олімпіади у Пекіні, Ванкувері, Лондоні, інших міс-
тах світу і хтось інший доповнить нашу книгу. Попереду друге, третє, четверте 

… видання.
Ця книга без кінця. Упевнені, вона буде так само насичена цікавими факта-

ми та подіями з багатогранного життя Національного олімпійського комітету 
України, який тільки-но справив перший ювілей – 15-річчя від дня заснування, 
що через юні роки й ювілеєм назвати важко.

Пам’ятаю, напередодні Олімпійських ігор у Атланті, про це ми розповіда-
ли, один з оглядачів, прогнозуючи остаточний розподіл місць, назвав Україну 

“темною конячкою”, яка може посунути назад так званих фаворитів. І не поми-
лився.
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Він же, напередодні Афінської Олімпіади, маючи на руках підсумки Олімпі-
ади в Сіднеї, де ми припустилися багатьох помилок, писав, що такі пострадян-
ські держави, як Україна, котра жила ніби-то старим багажем, можуть розрахо-
вувати на місця лише у третій десятці. Коли ж стали відомі остаточні результати 
виступів, цей спеціаліст визнав, що знову помилився. На цей раз говорив про 
існування так званого “українського парадоксу”. В чому він полягає, розшиф-
рування ми не одержали.

На наше глибоке переконання, весь “парадокс” полягає у великому праце-
любстві наших людей, їхньому бажанні жити і бути не гіршими від тих, хто 
населяє так званий цивілізований світ.

Ми, дійсно, не гірші. Тільки примхи долі, які супроводжують нас упродовж 
чи не усієї багатовікової історії нашої держави, не давали можливості розвину-
ти та проявити свої таланти і здібності, збудувати красиві та зручні спортивні 
об’єкти.

Можна тільки позаздрити тій силі й енергії, яка з’являється у нашого народу, 
який піднявся з колін і розбудовує власну державу на свій розсуд для майбутніх 
поколінь.

Подальша історія олімпійського руху в Україні обіцяє бути не менш захо-
плюючою. Тож станьте її безпосередніми учасниками та будівничими.
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З Іваном Клоповим, головою спортивного товариства “Україна”

Керівники української делегації в Сіднеї
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Президент України Л.М. Кравчук вітає щирого друга 
українських спортсменів Євстахія Габу (Канада)

Гарно виглядає український прапор З відповідальним за транспорт
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Учні підшефної школи в Нагано

Українські красуні
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Українська сім’я Лонжина із Солт-Лейк-Сіті

Президент НОК Естонії Юрі Тамм (у центрі), 
вихованець української спортивної школи в НОК України
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На олімпійській базі в Кончі-Заспі 
не можна пройти повз портрет Валерія Борзова

Під час прогулянки в Ліллехаммері
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Ось вони омріяні медалі

Українські прапори на трибунах в Афінах
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Українські гандболістки в Афінах вибороли “бронзу”

Ж. Рогге у клініці НУФВС
Президент НОК України С.Бубка 
шанована людина у Болгарії
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