Т

акого скупчення людей біля входу та уздовж проїжджої частини
дороги, що навпроти, керівництво та персонал спорткомплексу “Локомотив” ім. Петра Федоровича у Коломиї, мабуть, і не
пригадають. Це й не дивно, адже подія, яка зібрала мешканців цього
чудового міста 12 березня цього року біля залізничного спорткомплексу вийшла далеко за буденні рамки. І не лише тому, що спортивний об’єкт, який от-от мали відкрити у комплексі, не має аналогів у
Західній Україні, а й з огляду на те, що серед почесних гостей події був
присутній чоловік, якого в Україні знає кожен мешканець, незалежно від
віку та статі, а за кордоном він – серед тих відомих українців, які є
найяскравішою візитною карткою нашої держави у світі.

зію, а згодом став олімпійським
чемпіоном в Атланті.
– Розвиток інфраструктури,
оновлення залів та їх спортивної
бази на Львівській залізниці здійснюються в рамках комплексної програми популяризації фізичної культури і спорту з метою залучення
молоді, яка приходить працювати
на залізницю, усіх залізничників та
членів їх сімей до занять спортом,
сповідування здорового способу

прикладом соціальної відповідальності кожного з учасників цієї програми перед молодим поколінням
нашої держави, – зазначив президент компанії Nemiroff Олександр
Глусь. – Зрозуміло, що не кожна
молода людина у нас, з огляду на
місце розташування та комерційні засади діяльності спортивних
об’єктів, має можливість займатися
спортом. Тому такі спортивні зали
знімають ці перешкоди, дають мож-

програми розпочалася у 2007 році
і має на меті зробити заняття спортом більш доступним для українців,
незалежно від місця проживання,
віку та статків. У 2008 та 2009 роках організатори провели конкурс
між державними та комунальними
спортивними установами за право
володіти сучасними, добре оснащеними спортивними залами. За
результатами конкурсу впродовж
2009 року такі зали було відкрито у Переяслав-Хмельницькому,
Маріуполі та Хмельницькому.
Відкриття боксерського залу
в Коломиї на початку 2010 року
дало старт новому етапу реалізації
соціальної програми “Спортивну
Україну будуємо разом!” Цей спортивний об’єкт залізниці було обрано не випадково, адже він відомий
своїми славними традиціями та
багатою спортивною історією, на
сторінках якої зустрічаються й
імена братів Кличків. У 1992 році
молодший з Кличків – Володимир
боксував на рингу ФСК “Локомотив”
і завоював титул чемпіона України
серед юніорів, а в 1995 році Віталій
і Володимир перебували тут на
тренувальних зборах, після яких
Володя здобув олімпійську ліцен-

життя, – зазначив у своєму виступі
начальник Львівської залізниці
Михайло Мостовий. – Приємно відзначити, що в рамках цієї програми
реалізовуються і спільні проекти.
Такі, як цей сучасний зал боксу, який став результатом тісної
співпраці залізниці, Фонду братів
Кличків та компанії Nemiroff. Маю
надію, що наявність такого залу залучить ще більше дітей та молоді
до занять улюбленим видом спорту і, таким чином, відволікатиме їх
від шкідливого впливу вулиці та
інших негараздів. Крім того, створення оптимальних умов для занять боксом дозволяють сподіватися на успішні результати наших
спортсменів на представницьких
змаганнях. Тим більше, що в цьому плані Коломийський ФСК має
серйозні традиції. Тут працює чимало кваліфікованих, досвідчених
тренерів, а боксери “Локомотива”
неодноразово входили до складу
національних збірних України та
гідно представляли нашу країну на чемпіонатах Європи, світу,
Олімпійських іграх, інших престижних турнірах.
– Реалізація програми “Спортивну Україну будуємо разом!” є

ливість та доступ молоді реалізовувати себе у спорті. Я закликаю до
подальшої співпраці усіх, хто бажає
долучитися до важливої і потрібної
нині справи – виховання здорового
молодого покоління України.
– Я надзвичайно радий знову побувати у Коломиї у якості
почесного гостя, адже я неодноразово бував тут як спортсмен,
– розповів чемпіон світу з боксу за

Ім’я та прізвище чинного чемпіона світу з боксу за версією WBC
у суперважкій категорії Віталія
Кличка то пошепки, то вголос виринало з натовпу, який нетерпляче чекав свого кумира. “Їдуть!”,
– вигукнули маленькі “чатові”, які
видерлися на стовпчики і першими
побачили кортеж. Юрба синхронно
затамувала подих, а за якусь хвилину буквально вибухнула оваціями, вітаючи почесних гостей свята.
Під бурхливі оплески червоною
доріжкою до входу спорткомплексу
“Локомотив” піднялися начальник Львівської залізниці Михайло
Мостовий, чемпіон світу боксерпрофесіонал Віталій Кличко та
президент і голова Ради директорів компанії Nemiroff Олександр
Глусь. Вони перетнули символічну
стрічку перед входом у спорткомплекс, а після цього відвідали красень-зал для занять боксом, капітальний ремонт та найсучасніше
облаштування якого стали результатом співпраці Львівської залізниці, міжнародного бренду Nemiroff
та “Фонду братів Кличків” у рамках
всеукраїнської соціальної програми “Спортивну Україну будуємо
разом!” Реалізація цієї соціальної

версією WBC у суперважкій категорії Віталій Кличко. – Сьогодні у
нас дуже радісна подія, ми відкриваємо сучасний зал боксу, який, я
впевнений, стане додатковим стимулом для молодих спортсменів до
реалізації заповітної мрії – досягти
найвищої спортивної мети – стати
чемпіоном світу чи переможцем
олімпійських ігор. Упевнений,
що здійснити цей задум під силу
кожному, хто сповнений бажання
працювати, незалежно від його
можливостей чи статків. Адже основна умова функціонування цього
залу – це можливість безкоштовно займатися у ньому. Мені дуже
приємно відзначити ті сприятливі
умови, у яких відбувалася співпраця зі Львівською залізницею та органами місцевого самоврядування.
Якщо таку готовність та зусилля
до спільної роботи виявлятимуть і
в інших регіонах України, то поява
там таких спортивних залів – питання нетривалого часу.
Святкову спортивну програму
в Коломиї продовжив запальний
виступ учасниць танцювального
колективу ФСК “Локомотив”, після цього поміст новенького рингу
випробували боксери “Локомтива”,
які провели показовий поєдинок.
На згадку про урочисту подію
почесні гості залишили свої автографи на боксерській битці та
пам’ятній дошці. А завершилося
свято в актовій залі спорткомплексу, де багаточисельна аудиторія із
нетерпінням чекала на зустріч зі
своїм кумиром.
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