
Текст заяви  

Президента України Володимира Зеленського  

за результатами зустрічі  

Президента України та Президента МОК  

у Києві 3 липня 2022 року 

 

Шановний пане Президенте, 

Шановні гості, 

Шановні панове журналісти, 

Пані та панове! 

 

Сьогодні ми провели продуктивні, своєчасні переговори з паном 

президентом МОК. Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському 

спорту. Більше тисячі українських спортсменів не мають можливості сьогодні 

тренуватися, сотні спортивних об’єктів зруйновані і це великі об’єкти спортивної 

інфраструктури, і об’єкти на базі наших шкіл, на базі українських університетів, на 

базі спортивних клубів.  

 

Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних Сил України 

захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів і тренерів 

загинули внаслідок бойових дій, 13 захоплені та знаходяться у російському полоні.  

 

Я вдячний пану Томасу Баху, Міжнародному Олімпійському Комітету за 

підтримку наших спортсменів, нашої держави у цих надзвичайно жорстоких 

умовах. 

 

Пан президент повідомив про виділення нового пакету підтримки 

українських – наших – олімпійців. Ми дуже цінуємо це, дуже вдячні! 

  

Я вдячний Вам, пане президенте, за ініціативу провести спеціальну 

донорську конференцію під егідою МОК, заради відновлення спортивної 

інфраструктури в Україні. 

 

Обговорили необхідність продовжувати міжнародні зусилля для того, щоб 

представники держави-терориста не могли брати участі у міжнародних спортивних 

змаганнях. 

 

Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для 

просування своїх політичних інтересів, просування своєї пропаганди.  

 

Я вдячний пану президенту за непохитну позицію щодо відсторонення 

російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою 

Міжнародного олімпійського комітету.  

 

Поки Росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни 

Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу. 

Звичайно, ми обговорили стратегію розвитку нашого українського спорту після 

війни.  
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Я не сумніваюся, що після нашої перемоги ми зможемо забезпечити всі 

необхідні умови для проведення в Україні на найвищому рівні міжнародних 

спортивних заходів.  

 

Наші спортсмени, наші спортсменки, наша країна – вже зробили вагомий 

внесок у розвиток олімпійського руху.  

 

Але наші можливості – вони  значно більші, і ми обов’язково реалізуємо їх. 

Зокрема, будемо претендувати і на проведення Олімпійських ігор у мирній, 

вільній, і вже відбудованій Україні.  

 

Дуже дякую пане Бах за те, що  Ви побували у нас, дякую за цей сигнал, за 

цей чіткий меседж підтримки нас всіх, нашої держави, зокрема, спортсменів 

України.  

 

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

pidtrimku-ukrayin-76245 
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