
Текст заяви  

Президента МОК Томаса Баха  

за результатами зустрічі  

Президента України та Президента МОК  

у Києві 3 липня 2022 року. 

 

Дякую вам, пане Зеленський! 

 

Найперше, хотів би подякувати Вам за цю нагоду, за цю честь зустрітися з 

Вами і поговорити про спорт в таку лиху і важку, травматичну для Вас годину.  

 

Це ще одне підтвердження того, що Україна лишається вірною цінностям 

спорту. Дев’ять місяців тому я відвідав Вас і вже тоді в цьому пересвідчився. Ми 

дуже вдячні Вам за те, що Ви підтримуєте спорт, що розумієте цінності спорту, 

у Вашій власній країні та за її межами. 

 

Ми приїхали сюди, щоб висловити свою солідарність з українським 

народом і зокрема, з українськими спортсменами, олімпійською громадою. Ми 

скористалися цієї нагодою, приставши на запрошення НОК України. 

 

Тож маємо нагоду поговорити з українськими спортовцями, сказати їм, що 

ми на їхньому боці, що ми не залишаємо їх в цій біді. Підтримуємо їх думками 

та справами. Щоб у 2024 році в Парижі, та в Мілані та Кортіні у 2026 ми бачили 

потужну, успішну і горду Олімпійську збірну України. 

 

Задля цього МОК потроїв фонд підтримки, що ми створили на початку 

російського вторгнення. Він становив 2.5 млн, а тепер – це 7,5 млн доларів США! 

І це тільки внесок МОК. Пан Сергій Бубка, наш друг, надалі кординуватиме ці 

зусилля олімпійського руху, солідарного з Україною. 

 

Наші міжнародні федерації також допомагають нам, дають змогу 

підтримувати понад три тисячі українських атлетів та тренерів в Україні та за 

кордоном. Під час цього візиту ми дізналися, які є актуальні потреби. Таких 

зустрічей в останні місяці було багато на різних міжнародних змаганнях.  

 

Ми бачимо, що ця підтримка є потрібною, і що вона надходить до 

олімпійців, що вона допомагає їм. Тож дає українцям підстави пишатися 

українськими спортсменами і їхніми здобутками. 

 



Я дізнався про прохання президента Зеленського допомогти в процесі 

відбудови української спортивної інфраструктури. Ми можемо запропонувати 

дві фази такої допомоги, потім ми їх поєднаємо.  

 

Побачимо, що станеться на донорській конференції в Лугано, які рішення 

будуть прийняті, а потім ми скличимо власну донорську конференцію НОКів, 

разом з нашими партнерами та спонсорами. Тоді ми зможемо запропонувати ще 

більшу допомогу для української сторони. 

 

Ми також дуже вражені намірами провести зимові Олімпійські Ігри в 

Україні. В цій самій кімнаті, дев’ять місяців тому, пан президент Зеленський 

показав нам дуже докладний план. Я сказав пану Зеленському, що двері 

відчинені, що Україна може входити у відповідні консультації з нашими 

органами, які відповідають за проведення Зимових Ігор. 

 

Якщо коротко – ми разом з українським олімпійським рухом! Ми його 

підтримуємо і докладемо усіх зусиль. Хочемо запевнити, що ми вірні тій же 

позиції, яка у нас виникла на початку цієї війни. Вона виразна та потужна. Ми 

рішуче засудили російську навалу і ми й надалі рекомендуємо не запрошувати 

російських спортсменів на міжнародні змагання. І ще точно не настав час 

змінювати таке рішення. 

 

В мене також була нагода особисто запевнити президента Зеленського, що 

ми непорушні в цих принципах. Бажаю НОК України добра і щастя. Ми вам 

глибоко співчуваємо, бачимо вашу відданість. Так, у вас є гіркота, є 

невпевненість, але для нас це лише підстава діяти ще рішуче. Залишати нашу 

підтримку потужною, і тільки зміцнювати її. Щоб українці пишалися здобутками 

своїх олімпійців.  

 

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-tomas-bah-obgovorili-

pidtrimku-ukrayin-76245 
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