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місце події

Втретє домашнім полем збірної України стає 
донецький стадіон. Вперше поєдинок рівня 
національних команд прийматиме розкішна «Донбас 
Арена», яка стала одним із пам’ятних місць столиці 
краю, відомого на весь світ своїм «чорним золотом».

Донецьк отримав сучасну назву в 1961 році, на честь 
річки Сіверський Донець (хоча саме місто розташоване 
на р. Кальміус, за 95 км на північ від Азовського моря). 
Датою заснування вважають 1869 рік, коли валлієць 
Джон Х’юз розпочав будівництво робочого висілку 
при металургійному заводі. У 1917 році поселення 
Юзовка отримало статус міста, яке згодом, у 1923-му, 
перейменували на Троцьк, а ще за кілька місяців – на 
Сталіно. 

Столиця Донецької області – п’яте в Україні місто за 
кількістю населення. Разом із Макіївкою, що входить 
до Донецької агломерації, кількість мешканців сягає 
за мільйон. Крупний індустріальний центр, Донецьк 
займає в регіоні друге місце за обсягами виробництва 
(після Маріуполя), однак лідирує за темпами зростання. 
Характерна риса господарського комплексу – 
багатогалузева спеціалізація промисловості, що 
поєднується з розвиненим транспортним і фінансовим 
секторами. Провідні галузі – металургія, вугільна та 
хімічна промисловість, важке машинобудування.

Містами-побратимами Донецька є Бохум (Німеччина), 
Вільнюс (Литва), Казань, Москва і Ростов-на-Дону 
(Росія), Катовіце (Польща), Таранто (Італія), Піттсбург 
(Канада), Шарлеруа (Бельгія) та Шеффілд (Англія).

У різні роки в Донецьку жили й творили поет Василь 
Стус, співак Анатолій Солов’яненко, письменник 
Василь Гроссман. Видатним майстром сцени є художній 
керівник місцевого театру опери й балету Вадим 
Писарєв.

У спортивному світі успішно репрезентували столицю 
Донбасу боксер Олександр Ягубкін, гімнастки Поліна 
Астахова й Лілія Подкопаєва. А нинішній глава НОК 
України Сергій Бубка взагалі є одним із найяскравіших 
атлетів усіх часів. На його рахунку – 35 світових рекордів 
у стрибках із жердиною, «золото» Олімпіади та шість 
титулів чемпіона світу. Живій легенді встановлений 
пам’ятник перед РСК «Олімпійський».
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