Україна урочисто провела олімпійців у Ріо
У серці української столиці – на Софіївській площі Києва відбулися урочисті проводи олімпійської
збірної України на Ігри ХХХІ Олімпіади, які з 5 по 21 серпня відбудуться в бразильському Ріо-деЖанейро. Члени олімпійської збірної на чолі з головним олімпійцем країни Сергієм Бубкою та
Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим пройшлися урочистою ходою з вулиці
Трьохсвятительської до Софіївської площі. Під час ходи олімпійці поклали квіти загиблим
учасникам АТО.

На урочистих проводах олімпійці виглядали стильно та яскраво завдяки парадній формі PEAK
Sport, що розроблена відомим українським дизайнером Андре Таном. Нагадаємо, компанія PEAK
Sport виступає офіційним постачальником екіпіровки олімпійської збірної України та партнером
НОК до 2020 року, завдяки чому українські збірні на безкоштовній спонсорській основі забезпечені
повним комплектом якісної екіпіровки для повсякденного використання за різних погодних умов та
формою для офіційних і урочистих заходів на зимових та літніх Олімпійських, Юнацьких
Олімпійських іграх, Європейських іграх та Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.
Зі сцени українських спортсменів вітали Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова
Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України Артур
Палатний, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, Міністр молоді
та спорту України Ігор Жданов.
«Я переконаний у тому, що наші спортсмени повернуться з перемогою», – сказав Прем’єр-міністр.
«Кожен, хто стоїть на сцені, розпочинав свій спортивний шлях з дитинства, докладав дуже багато
зусиль для того, щоб вибороти право представляти нашу велику спортивну країну на Олімпійських
іграх», – зазначив він.
«У олімпійському Ріо-де-Жанейро кожен з вас впише своє ім’я в історію світового спорту,
відкривши її нову сторінку. Слабий той, хто не вірить в себе! Вірте в себе та свої сили – будьте
сильними! Всі ми пишаємося і віримо у вас!», – наголосив Сергій Бубка.

Він додав: «Перед вами на цій сцені справжні герої, які пройшли неймовірно великий та непростий
шлях та вибороли почесне право захищати честь нашої країни на змаганнях найсильніших атлетів
планети! Вони чекають вашої підтримки! Не сумнівайтесь, у кожній нашій перемозі є і ваша частка!
Вперед, разом, до перемоги!».
У своєму привітальному слові від імені Голови Верховної Ради України Андрія Парубія голова
Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України Артур
Палатний зауважив: «Переконаний, що в Ріо наші атлети продемонструють свої найкращі
результати, а підтримка українських вболівальників додасть їм впевненості та натхнення. Своїми
перемогами українці вкотре підтвердять, що Україна – велика спортивна країна».
Ігор Жданов сказав: «Вся Україна буде вболівати за вас! Пам’ятайте, що в кожному місті, селі увага
громадян буде прикута до Олімпійських ігор. Ми віримо у вас та щиро бажаємо віри в себе, сили
волі, особистих здобутків, чесного суддівства, і, особливо, чесної боротьби».
Прем’єр-Міністр України передав державний прапор членам олімпійської команди – чемпіонці
світу з художньої гімнастики Ганні Різатдіновій та призеру олімпійських ігор зі стрибків у воду Іллі
Кваші.
Того вечора чудові подарунки у вигляді творчих та концертних номерів подарували – Катя Брайт,
група «Ва-Банк», Вадим Олійник, Горлиця-Арт, Мирослава Карташова, Валерій Юрченко, Ігор
Грохоцький, Дмитро Бабак, Олександр Павлик, Віктор Павлик, гурт «Клей Угрюмого», гурт
«Армія», DJ Старков, МС Алекс Купідон та Віталій Козловський, який виконав офіційну пісню
олімпійської збірної «Чемпіони».
Як відомо, Україну на Олімпіаді-2016 представлятимуть 205 спортсменів у 27 видах спорту. Честь
країни захищатимуть й представники Львівського державного університету фізичної культури:
Боротьба – Юлія Ткач, Оксана Гергель, Алла Черкасова, Юлія Хавалджи (Благиня);
Боротьба греко-римська – Олександр Чернецький;
Важка атлетика – Володимир Гоза (запасний – Ігор Шимечко);
Веслування на байдарках і каное – Тарас Міщук;
Легка атлетика – Андрій Проценко (стрибки у висоту), Галина Облещук (штовхання ядра);
Стрільба кульова – Роман Бондарук, Олег Царьков;
Стрільба з лука – Вероніка Марченко (запасний – Георгій Іваницький);
Сучасне п’ятиборство – Андрій Федечко;
Фехтування – Яна Шемякіна, Ксенія Пантєлєєва, Анфіса Почкалова.
24 липня о 5.45 ранку перша група українських спортсменів відбула до Ріо-де-Жанейро для участі в
Іграх ХХХІ Олімпіади. На наших олімпійців чекала тривала авіаподорож з транзитом у Амстердамі.
До Ріо-де-Жанейро наші олімпійці дісталися о 23.45 за київським часом. Відтак, першими
мешканцями Олімпійського селища стали спортивні гімнасти, представники академічного
веслування, вітрильного спорту, стрільби з лука та стрибків на батуті.
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