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Поєдинком у Львові збірні України та Білорусі 

розпочинають турнірний шлях до Південно-

Африканської Республіки, де влітку 2010 року 

відбудеться фінал чергової світової першості. 

На відміну від сусіда-суперника, який ще жодного 

разу не був представлений на подібних футбольних 

форумах, «синьо-жовті» мали щастя на чолі з 

Олегом Блохіним відстоювати престиж країни на 

ЧС-2006 у Німеччині. Погодьтеся, ті величні почуття 

неможливо ні забути, ні сплутати з чимось іншим…

Відсьогодні наша команда, яку з січня 2008 року 

очолює не менш амбітний і талановитий тренер 

Олексій Михайличенко, відкриває нову сторінку 

своєї історії. Адже, відкриваючи цикл XIX розіграшу 

Кубку світу, вона одночасно дебютує на міжнародній 

арені в якості одного з господарів Євро-2012.

Втім, не гаяла часу й збірна Білорусі. Після 

останньої зустрічі з українцями у відборі до 

ЧС-2002, коли підопічні Едуарда Малофєєва до 

останнього дня конкурували з дружиною Валерія 

Лобановського, «червоно-зелені» не дуже вдало 

провели три наступні кампанії. Але цього разу, 

здається, вони налаштовані рішуче, про що свідчать 

навіть результати останніх спарингів команди, 

яку в липні 2007 очолив колишній наставник 

дніпропетровського «Дніпра» Бернд Штанге. 

Нічийний підсумок поєдинків із Туреччиною, 

Німеччиною, Фінляндією й Аргентиною свідчать про 

неабиякий потенціал білорусів. 

Отже, на полі львівського стадіону «Україна» 

очікується безкомпромісна та надзвичайно цікава 

гра. Успіху вам, «синьо-жовті»!

У ДОБРУ ПУТЬ!
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Так історично складалося, що наші краяни представляли 

аж три держави – Польщу, Радянський Союз і – ось 

уже 17-й рік – незалежну Україну. У двадцятих роках 

минулого століття не знала собі рівних у футбольних 

чемпіонатах Польщі львівська «Погонь», очолювана 

неперевершеним Вацлавом Кухарем. Окрім копаного 

м’яча, він опанував й інші види спорту, 1924 року 

виступав на Олімпіаді в Парижі. Там першу олімпійську 

«бронзу» для Львова виборов кіннотник Адам 

Крулікевич на Пікадорі. 

Перше олімпійське золото до міста привіз вихованець 

Львівського інституту фізичної культури Віктор Чукарін, 

тріумфувавши на Іграх 1952 р. в Хельсінки. Загалом на 

рахунку в’язня німецьких і радянських таборів – аж сім 

золотих олімпійських нагород.

З Олімпійських Ігор із металом шляхетної якості поверталися 

Дмитро Леонкін, Віктор Сидяк, Павло Ледньов, Петро 

Король, Богдан Макуц, Ірина Мерлені та Олександр 

Петрів. Значний слід у спорті залишили Ігор Тер-Ованесян,

Георгій Прокопенко, Борис Мельник, Євген Череповський, 

Юрій Громак, Валентина Ковпан, Андрій Стадник, 

Михайло Сливинський, Василь Станкевич та інші. 

Загалом львівські спортовці здобули 46 олімпійських 

медалей: 15 золотих, 16 срібних і 15 бронзових.

На весь СРСР славилась львівська шахова школа. 

Найяскравіші її представники – Степан Попель, Віктор 

Карт, Олександр Білявський, Адріан Михальчишин, Олег 

Романишин, Василь Іванчук, Марта Літинська й Андрій 

Волокітін. В інших видах місто прославляли футболіст 

Андрій Баль, лучниця Катерина Палеха, боксер Андрій 

Котельник, фехтувальниця Яна Шем’якіна, майстриня 

з кульової стрільби Леся Леськів і ціла плеяда видатних 

тренерів – Михайло Хусківадзе, Дмитро Сосновський, 

Анатолій Кукса, Мирон Маркевич, Лев Броварський, 

Степан Юрчишин.

Арбітрами ФІФА були Роман Зань і Ярослав Лемех, 

зараз наш футбольний суддівський корпус представляє 

на міжнародній арені Андрій Шандор. 

Упродовж багатьох років на високому рівні кували свої 

перемоги на футбольних полях клуби «Погонь», «Чарні», 

«Лєхія», «Гасмонея», «Україна», «Динамо», «Спартак», 

«Львів’янка», «Галичанка», СКА, ФК «Львів» і, звичайно 

ж, «Карпати». Успіх «біло-зелених» у кубковому 

розіграші 1969 року став рекордним для радянського 

футболу. Жодного разу до того й після кришталевий 

трофей не здобував представник другого дивізіону. 

Олександр ПАУК

РАКУРС

Усе минає. Затираються в пам’яті дати. Але ніколи не забуваються традиції. У королівському Львові вони 

особливо цінні, а завдяки новим поколінням шанобливо плекаються і примножуються. Для львів’ян велику 

вартість завжди мали спортивні звитяги й досягнення земляків. Згадаймо тих, хто кував львівські перемоги 

на міжнародній, всесоюзній та національній аренах.
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У ЦЕЙ ДЕНЬ...

6 вересня в Болгарії святкують 
День об’єднання, в Пакистані 
- День оборони, в Чилі - День 
національної єдності.

Народилися англійський фізик 
і хімік Джон Дальтон (1766–
1844), український письменник 
і драматург Іван Микитенко 
(1897–1937), бразильський 
футболіст Леонідас да Сілва 
(1913–2004), музикант Євген 
Свєтланов (1928–2002).

У 1492 році експедиція 
Колумба залишає Європу, 
беручи курс на захід. У 1522 
добігає кінця перша кругосвітня 
подорож Магеллана. 1873-
го створена Шотландська 
футбольна федерація, одна 
з найстаріших у світі. У 1983 
році радянські війська ППО 
збивають південнокорейський 
цивільний літак. 1991 року 
СРСР визнає незалежність 
балтійських республік – Естонії, 
Латвії й Литви, а Ленінграду 
повертається назва Санкт-
Петербург.

Вересневий реєстр українська збірна розпочала у 1994-му році з поразки від команди 

Литви у своєму першому відбірному матчі – до Євро-96. Потім були два несподівані 

спаринги у Південній Кореї. Повних протоколів тих зустрічей наша преса ніколи не 

публікувала, а склад нашої команди довелося відновлювати по тренерських записах 

Володимира Мунтяна, котрий разом із Миколою Павловим повіз гравців на Схід 

після програшу литовцям і відставки Олега Базилевича. Надалі першого місяця осені 

«синьо-жовті» проводили тільки офіційні поєдинки. Серед найбільш пам’ятних 

матчів – перемога над росіянами в Києві, виїзний виграш у сьогоднішніх суперників-

білорусів, важка нічия з данцями, що з неї розпочала своє турнірне сходження 

команда Олега Блохіна, і ще одна мирна угода – в Тбілісі, після якої путівка на світову 

першість нарешті опинилася в нас.

Загальний вересневий доробок української команди – 20 матчів, сім з яких виграно і 

стільки ж програно, за шести нічиїх і співвідношення м’ячів – 25:24.

ЗБІРНА УКРАЇНИ: ВСІ МАТЧІ У ВЕРЕСНІ

07.09.94 Україна – Литва 0:2 ЧЄ 

11.09.94 Півд. Корея – Україна 1:0 ТМ 

13.09.94 Півд. Корея – Україна 2:0 ТМ 

06.09.95 Литва – Україна 1:3 ЧЄ 

05.09.98 Україна – Росія 3:2 ЧЄ

04.09.99 УКРАЇНА – Франція 0:0 ЧЄ 

08.09.99 Ісландія – УКРАЇНА 0:1 ЧЄ 

02.09.00 УКРАЇНА – Польща 1:3 ЧС

01.09.01 Білорусь – УКРАЇНА 0:2 ЧС 

05.09.01 УКРАЇНА – Вірменія 3:0 ЧС

07.09.02 Вірменія – УКРАЇНА 2:2 ЧЄ 

06.09.03 УКРАЇНА - Півн. Ірландія 0:0 ЧЄ 

10.09.03 Іспанія – УКРАЇНА 2:1 ЧЄ 

04.09.04 Данія – УКРАЇНА 1:1 ЧС 

08.09.04 Казахстан – УКРАЇНА 1:2 ЧС

03.09.05 Грузія – УКРАЇНА 1:1 ЧС 

07.09.05 УКРАЇНА – Туреччина 0:1 ЧС 

06.09.06 УКРАЇНА – Грузія 3:2 ЧЄ

08.09.07 Грузія – УКРАЇНА 1:1 ЧЄ

12.09.07 УКРАЇНА – Італія 1:2 ЧЄ 

ТМ – товариський матч, ЧС – відбірний турнір чемпіонату світу

СТАТИСТИКА
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УКРАЇНА
Площа: 603,7 тис. кв. км.

Населення: 46,3 млн.

Столиця: Київ.

Державна мова: українська.

Грошова одиниця: гривня.

Заснована 13 грудня 1991 р.

Член ФІФА та УЄФА з 1992 р.

Адреса: Україна, 01133 Київ,

пров. Лабораторний, 7-а.

Телефон: +380 (044) 521 0518.

Факс: +380 (044) 521 0550.

E-mail: info@ffu.org.ua

Сайт: www.ffu.org.ua

Президент – Григорій СУРКІС.

Збірна України створена 1992 р. 

Провела 146 матчів: 58 перемог, 45 

нічиїх, 43 поразки, м’ячі – 179:149. 

Учасник фінального турніру ЧС-2006 

(чвертьфінал).

Найбільша перемога – 6:0 (Україна – 

Азербайджан, 15.08.2006).

Найбільші поразки – 0:4 (Хорватія – 

Україна, 25.03.1995; Іспанія – Україна, 

14.06.2006).

Рекордсмен за кількістю виступів – 

Олександр ШОВКОВСЬКИЙ (84). 

Найкращий снайпер – Андрій 

ШЕВЧЕНКО (37 м’ячів).

Форма команди: жовті футболки, сині 

труси. Резервна – сині футболки, жовті 

труси.

Головний тренер –

Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО.

Народився 30 березня 1963 р. у Києві. 

Очолив команду 11.01.2008 р.

Виступав за «Динамо» Київ, «Сампдорію» 

(Італія), «Рейнджерс» (Шотландія). 

Заслужений майстер спорту СРСР (1988).

Тренерська кар’єра:

«Динамо» Київ (2002-04),

молодіжна збірна України (2004-07). 

Тренерські досягнення:

чемпіон України 2003, 2004 рр., 

володар Кубка України 2003 р.,

віце-чемпіон молодіжного

Євро-2006 (U-21).

Заслужений тренер України (2003).
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Олександр ШОВКОВСЬКИЙ
Воротар
Народився 2 січня 1975 р. в Києві.
191 см, 87 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
13.11.1994, Україна - Естонія - 3:0

Рік І Г
1994 1 -
1996 1 -
1997 9 -
1998 5 -
1999 9 -
2000 3 -
2001 6 -

иєві

84 -

Андрій П’ЯТОВ
Воротар
Народився 28 червня 1984 р. у 
Кіровограді.
190 см, 78 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
22.08.2007, Україна – Узбекистан – 2:1

Рік І Г

2007 4 -

2008 2 -

у 

6 -

Рустам ХУДЖАМОВ
Воротар
Народився 5 жовтня 1982 р. у Сквирі 
(Київська область).
191 см, 85 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебютант збірної.

- -

квирі 

Григорій ЯРМАШ
Захисник
Народився 4 січня 1985 р.у Зборові 
(Тернопільська обл.).
174 см, 71 кг.
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебют у збірній:
24.05.2008, Нідерланди – Україна – 3:0

Рік І Г

2008 3 -

3 0

рові 

Віталій МАНДЗЮК
Захисник
Народився 24 січня 1986 р. у Віліно 
(Крим).
180 см, 73 кг.
«АРСЕНАЛ» Київ
Дебют у збірній:
06.02.2008, Кіпр – Україна – 1:1

Рік І Г

2008 5 -

5 0

Віліно 

Андрій РУСОЛ
Захисник
Народився 16 січня 1983 р. в 
Кіровограді.
182 см, 75 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
31.03.2004, Македонія - Україна - 1:0

Рік І Г
2004 9 -
2005 9 1
2006 13 2
2007 8 -
2008 2 -

в

41 3

В’ячеслав ШЕВЧУК
Захисник
Народився 13 травня 1979 р. в Луцьку.
184 см, 82 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
30.04.2003, Данія – Україна – 1:0

Рік І Г

2003 3 -

2005 1 -

2008 3 -
7 0

Луцьку.

Олександр КУЧЕР
Захисник
Народився 22 жовтня 1982 р. в Києві.
184 см, 77 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
15.08.2006, Україна – Азербайджан – 6:0

Рік І Г

2006 2 1

2007 5 -

2008 2 -
9 1

Києві.

ЗБІРНА УКРАЇНИ

2002 4 -
2003 8 -
2004 10 -
2005 8 -
2006 12 -
2007 7 -
2008 1 -
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Андрій НЕСМАЧНИЙ
Захисник
Народився 28 лютого 1979 р. в 
Брянську.
182 см, 72 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

Рік І Г
2000 3 -
2001 12 -
2002 5 -
2003 8 -

в 

66 0

Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ
Захисник
Народився 7 листопада 1986 р. в 
Ізяславі (Хмельницька обл.).
190 см, 81 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
07.02.2007, Ізраїль – Україна – 1:1

Рік І Г

2007 7 -

2008 4 -
11 0

в 

Сергій НАЗАРЕНКО
Півзахисник
Народився 16 лютого 1980 р. в 
Кіровограді.
176 см, 69 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
11.10.2003, Україна – Македонія – 0:0

Рік І Г

2003 1 -

2004 4 -

2005 5 129 5

р. в 

Максим КАЛИНИЧЕНКО
Півзахисник
Народився 26 січня 1979 р. в Харкові
176 см, 67 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
17.05.2002, Югославія – Україна – 0:2

Рік І Г

2002 6 -

2003 7 1

2004 2 -

. в Харкові

37 7

Денис ГОЛАЙДО
Півзахисник
Народився 3 червня 1984 р. в 
Сімферополі.
169 см, 62 кг.
«ТАВРІЯ» Сімферополь
Дебют у збірній:
26.03.2008, Україна – Сербія – 2:0

Рік І Г

2008 3 -

3 0

Тарас МИХАЛИК
Півзахисник
Народився 28 жовтня 1983 р. в 
Любешові (Волинська обл.)
185 см, 77 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
15.08.2006, Україна – Азербайджан – 6:0

Рік І Г

2006 1 -

2007 5 -

2008 2 -8 0

в

Олексій ГАЙ
Півзахисник
Народився 6 листопада 1982 р. в 
Запоріжжі.
181 см, 73 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
11.10.2003, Україна – Македонія – 0:0

Рік І Г
2003 1 -
2004 1 -
2007 6 -
2008 5 -13 0

р. в 

Євген ЛЕВЧЕНКО
Півзахисник
Народився 2 січня 1978 р. у 
Констянтинівці (Донецька обл.).
187 см, 76 кг.
«ГРОНІНГЕН» (Нідерланди)
Дебют у збірній:
20.11.2002, Словаччина – Україна – 1:1

Рік І Г

2002 1 -

2007 2 -

2008 2 -5 0

)

ЗБІРНА УКРАЇНИ

2004 7 -
2005 9 -
2006 14 -
2007 6 -
2008 2 -

2006 7 2

2007 7 -

2008 5 2

2005 1 -

2006 11 3

2007 8 3

2008 2 -



13

Андрій ШЕВЧЕНКО
Нападник
Народився 29 вересня 1976 р. в Яготині.
183 см, 75 кг.
«МІЛАН» (Італія)
Дебют у збірній:
25.03.1995, Хорватія – Україна – 4:0

Рік І Г
1995 2 -
1996 2 1
1997 9 4
1998 5 1
1999 9 2
2000 5 5
2001 9 6

Яготині.

82 36

Анатолій ТИМОЩУК
Півзахисник
Народився 30 березня 1979 р. в Луцьку.
181 см, 70 кг.
«ЗЕНІТ» Санкт-Петербург
Дебют у збірній:
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

Рік І Г
2000 4
2001 12
2002 8 1
2003 9 -

р. в Луцьку.

78 1

Євген СЕЛЕЗНЬОВ
Нападник
Народився 20 липня 1985 р. у Макіївці 
(Донецька обл.).
185 см, 77 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
24.05.2008, Голландія – Україна – 3:0

Рік І Г

2008 2 -

2 0

Макіївці 

Андрій ВОРОНІН
Нападник
Народився 21 липня 1979 р. в Одесі
179 см, 75 кг.
«ГЕРТА» Берлін, (Німеччина)
Дебют у збірній:
27.03.2002, Румунія – Україна – 4:1

Рік І Г

2002 4 1

2003 9 1

2004 6 -

Одесі

54 6

Сергій КРАВЧЕНКО
Півзахисник
Народився 24 квітня 1983 р.
181 см, 71 кг.
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебют у збірній:
24.05.2008, Нідерланди – Україна – 3:0

Рік І Г

2008 3 1

3 1

Володимир ГОМЕНЮК
Нападник
Народився 19 липня 1985 р. в Бокиймі 
(Рівненська обл.).
178 см, 73 кг.
«ТАВРІЯ» Сімферополь
Дебют у збірній:
01.06.2008, Швеція – Україна – 0:1

Рік І Г

2008 2 -

в Бокиймі 

2 0

Артем МІЛЕВСЬКИЙ
Нападник
Народився 12 січня 1985 р. в Мінську 
(Білоруська РСР).
190 см, 83 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
19.06.2006, Саудівська Аравія – Україна – 0:4

Рік І Г

2006 6 -

2007 5 -

2008 3 114 1

Мінську 

ЗБІРНА УКРАЇНИ

2004 9 -
2005 10 -
2006 12 -
2007 10 -
2008 4 -

2005 8 1

2006 13 2

2007 11 1

2008 3 -

2002 2 -
2003 8 3
2004 6 4
2005 6 2
2006 8 5
2007 8 3
2008 3 -

АСИСТЕНТИ

ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА

Володимир ВЕРЕМЄЄВ. Народився 8.11.1948 р. 

Вадим ЄВТУШЕНКО. Народився 1.01.1958 р.

Геннадій ЛИТОВЧЕНКО. Народився 11.09.1963 р.

Михайло МИХАЙЛОВ. Народився 6.07.1959 р.
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Львівський стадіон «Україна» вкотре підтвердив, 

що є щасливим для національної збірної України. 

Учетверте в своїй історії «синьо-жовті» приймали 

свого суперника у Місті Лева, і кожного разу 

святкували тут перемогу: услід за вірменами (двічі) 

і грузинами на щиті повернулися додому і поляки, 

яким, між іншим, у попередніх зустрічах ми двічі 

поступилися у Києві й зіграли внічию в Хожуві. 

Вже на другій хвилині збірна Польщі ледь не відкрила 

рахунок у матчі. Після подачі від кутового прапорця по 

воротах П’ятова пробивав Смолярек, але Голайдо виніс 

м’яча буквально з лінії. У повторній спробі вже Єлень 

намагався головою влучити у верхній кут, проте і його 

спроба виявилася невдалою – м’яч пройшов трохи над 

поперечиною.

 

Надалі ініціатива перейшла до господарів, які 

намагалися знайти шпарину в захисних порядках 

суперника. Однією з нагод ледве не скористався Воронін 

на 13-й хвилині. Нападник англійського «Ліверпуля» 

обікрав Кокошку на правому фланзі і, змістившись 

ближче до центру штрафного майданчика, потужним 

ударом поцілив у поперечину.  

 

Наступного небезпечного моменту довелося чекати 

майже 20 хвилин. Після навісу зі штрафного, захисники 

поляків намагалися винести м’яч подалі від воріт, але на 

підборі першим виявився Тимощук, який завдав удар 

метрів із 20. Потужний «залп» Анатолія воротар не без 

труднощів парирував прямо перед собою. На добивання

МАТЧ №146

УКРАЇНА - ПОЛЬЩА - 1:0 (1:0) 

Товариський матч. 20 серпня.

Львів. Стадіон «Україна».

21 000 глядачів.

Гол: 1:0 Кравченко (45+2).

Україна: П’ятов, Ярмаш, Михалик, Чигринський, 

Шевчук, Назаренко (Гай, 73), Тимощук (Левченко, 63), 

Кравченко (Калиниченко, 66), Голайдо (Мандзюк, 90+3), 

Воронін (Шевченко, 46), Мілевський (Гоменюк, 58).

Польща: Фаб’янский, Кокошка (Загорський, 46), 

Голянський (Ковальчик, 19), Дудка, Смолярек 

(Геррейро, 46), Кжиновек, Єлень (Павловський, 79),

Жевляков, Блащиковський (Маєвський, 60), 

Левандовський, Муравський (Польчак, 46).

Попереджений Блащиковський (45+1).
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помчав Воронін, втім, шансів у нього було небагато – 

голкіпер гостей скоротив відстань і не дозволив нашому 

форварду пробити належним чином.

 

Довести свою територіальну перевагу підопічним 

Михайличенка вдалося під завісу першого тайму. Все 

той же Воронін з правого флангу виконав в район 11-

метрової позначки навісну передачу, на яку відгукнувся 

Кравченко. Перший удар головою голкіпер відбив, 

однак проти повторної спроби українця він виявився 

вже безсилим. Цей гол став прем’єрним для Сергія у 

складі збірної.

 

Після перерви ситуація на полі не змінилася. «Синьо-

жовті» продовжували контролювати гру, не підпускаючи 

поляків до володінь Андрія П’ятова. Натомість самі 

створили декілька моментів, що могли змінити 

рахунок на табло. Найнебезпечнішим із них виявився 

удар Назаренка з-за меж штрафного майданчика, 

але голкіпер Кадри знову продемонстрував свою 

майстерність.

 

Наприкінці зустрічі наші суперники дещо активізувалися, 

намагаючись відновити рівновагу, але так і не 

спромоглися підібрати ключів до оборони українців. 

Навпаки, відрядивши основні сили в атаку, гості почали 

розкриватися та пропускати контрвипади. Непогані 

нагоди відзначитися мали Володимир Гоменюк та 

Максим Калиниченко, але їм забракло влучності. В 

останні хвилини поляки все ж таки полоскотали нерви 

українським вболівальникам, але наш захист встояв.

 

На післяматчевій прес-конференції Олексій 

Михайличенко відзначив, що загалом задоволений 

діями своїх підлеглих. «На відміну від нашої команди, 

поляки брали участь у чемпіонаті Європи, в них добре 

налагоджені ігрові зв’язки. Ми ж поки що випробовуємо 

різні варіанти основного складу, тож відчувається, що 

хлопцям не вистачає взаєморозуміння. Попри все, гравці 

сьогодні виконали ті завдання, про які ми домовлялися».
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ПОПЕРЕДНІ 
ЗУСТРІЧІ

БІЛОРУСЬ – УКРАЇНА – 1:1.

Товариський матч. 28 жовтня 1992 р.

Мінськ. Стадіон «Динамо». 10 000 глядачів.

Арбітр – Спірін (Росія).

Гол: 1:0 Гоцманов (49), 1:1 Максимов (79).

Білорусь: Шанталосов, Орловський, Лесун, 

Деменковець (Гоцманов, 46), Зигмантович, Тайков, 

Антонович (Белькевич, 46), Алейников, Герасимець 

(Кукар, 76), Метлицький, Величко. Тренер – Вергеєнко.

Україна: Помазун, Беженар, Гусєв, Дірявка (Сак, 

29), Дудник (Жабченко, 76), Кузнецов (Топчієв, 87), 

Михайличенко (Максимов, 68), Москвин, Полунін, 

Похлєбаєв, Призетко (Кандауров, 46). Тренери – 

Павлов, Ткаченко.

Попередження: Антонович, Лесун – Беженар, Сак.

Підготовки до цього спарингу українська команда 

практично не мала. Підопічні тренерського тандему 

Павлов-Ткаченко (вони у пожежному порядку замінили 

Анатолія Конькова), зібралися одразу після чергового 

туру внутрішнього чемпіонату, а по завершенні матчу в 

Мінську повернулися додому, де вже за два дні мали 

грати в першості країни.

Білоруси, котрі дебютували на міжнародному рівні, 

діяли дуже натхненно. Невдовзі по перерві Гоцманов 

після подачі з кутового ударом головою відкрив рахунок. 

Гості відповіли також результативною атакою, що 

завершувалася з «другого поверху». Навіс Полуніна 

втілив у гол Максимов. До речі, з капітанською 

пов’язкою збірну України виводив на поле її нинішній 

наставник Олексій Михайличенко.

УКРАЇНА – БІЛОРУСЬ – 3:1

Товариський матч. 25  травня 1994 р.

Київ. НСК «Олімпійський». 12 000 глядачів.

Арбітр – К.Панчик (Україна).

Голи: 0:1 Белькевич (45), 1:1 Леоненко (62), 2:1 Беженар 

(65, з пенальті), 3:1 Михайленко (82).

Україна: Тяпушкін, Лужний, Беженар, Попов, 

Букель, Василитчук (Сак, 46), Михайленко, Ковалець 

(Максимов, 73), Шкапенко (Коновалов, 82), Леоненко, 

Скаченко. Тренер – Базилевич.

Білорусь: Сацункевич, Хрипач (Гуренко,70), Лесун, 

Белькевич (Яхимович, 86), Островський, Тайков, 

Герасимець, Юсипець (Деменковець, 80), Метлицький, 

Шуканов (Широкий, 51), Качуро (Вехтєв, 59). Тренер – 

Боровський.

Попередження: Василитчук – Герасимець.

Валентин Белькевич на той момент іще не був 

гравцем київського «Динамо». Свій дебют на полі 

«Олімпійського» він відзначив голом, що провів після 

помилки Василитчука. Перемога в першому таймі 

стала справедливим відображенням ігрової переваги 

гостей. Однак по перерві збірна України заграла більш 

агресивно. Непогані шанси відзначитися мали Скаченко, 

Михайленко й Леоненко, влучив у стійку Ковалець. 

Саме з пасу останнього під час розіграшу вільного 

удару Леоненко відновив рівновагу. Ще за кілька 

хвилин прохід Ковальця лише ціною фолу в карному 

майданчику зупинив Лесун. Беженар чітко виконав 

вирок. А наприкінці зустрічі блиснув індивідуальною 

майстерністю Леоненко. Намагаючись перекинути 

Сацункевича, він влучив у стійку, але на добивання 

першим устиг Михайленко.
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УКРАЇНА – БІЛОРУСЬ – 0:0

Відбірний матч ЧС-2002. 24 березня 2001 р.

Київ. НСК «Олімпійський». 79 000 глядачів.

Арбітр – Фернандес Марін (Іспанія).

Україна: Шовковський, Лужний, Ващук, Головко, 

Несмачний, Дмитрулін (Тимощук, 78), Попов

(Воробей, 64), Яшкін, Кардаш, Ребров, Шевченко. 

Тренер – Лобановський.

Білорусь: Тумилович, Шумейко, Яскович, Островський, 

Штанюк, Гуренко, Хацкевич, Белькевич, Мілевський, 

Василюк, Ромащенко (Лаврік, 75). Тренер – Малофєєв.

Попередження: Ребров – Островський, Яскович.

Білоруси віддали ініціативу, але першими отримали 

шанс відкрити рахунок. На 5-й та 12-й хвилинах 

грубими помилками наших оборонців двічі намагався 

скористатися Максим Ромащенко, проте засмутити 

Шовковського йому не судилося. Надалі на полі 

домінували українці, створюючи біля володінь 

Тумиловича небезпечні моменти один за одним. Але 

Кардаш, Яшкін, Попов, які виходили на ударні позиції, 

так і не спромоглися забили. Спільними зусиллями 

українські футболісти завдали по воротах суперника 25 

ударів, 10 із них прийшлися в площину, але кількість так і 

не перейшла в якість. Найреальнішу нагоду відзначитися 

мав Шевченко, м’яч після його удару захисникові 

довелося видряпувати з лінії воріт у карколомному стрибку.

БІЛОРУСЬ – УКРАЇНА – 0:2

Відбірний матч ЧС-2002. 1 вересня 2001 р.

Мінськ. Стадіон «Динамо». 38 000 глядачів.

Арбітр – Сарс (Франція).

Голи: 0:1 Шевченко (45), 0:2 Шевченко (56).

Білорусь: Хомутовський, Яхимович, Островський 

(Яскович, 52), Лухвич, Штанюк, Гуренко, Хацкевич 

(Тарловський, 46), Белькевич (Мак.Ромащенко, 60), 

Шунейко, Качуро, Володенков. Тренер – Малофєєв. 

Україна: Вірт, Лужний, Ващук, Головко, Несмачний, 

Зубов, Тимощук, Парфенов, Шевченко, Ребров, Воробей 

(Мелащенко, 71). Тренер – Лобановський.

Попередження: Тарловський – Тимощук.

освоїлися, і гол не змусив себе чекати. Один із 

найактивніших у складі українців Геннадій Зубов 

виконав з правого флангу точну передачу в район 11-

метрової позначки на Андрія Шевченка й той вгатив м’яч 

у верхній кут воріт.

Після перерви перевага команди Лобановського стало 

ще більш очевидною. Принаймні тричі гості повинні 

були забивати. Вийшло лише одного разу. На 56-й 

хвилині той же Шевченко метрів з 20 пробив по воротах, 

і м’яч рикошетом від захисника збірної Білорусі влетів 

у сітку. Боротьба могла завершитися й розгромом, але 

наприкінці матчу Мелащенко влучив у поперечину. 

БІЛОРУСЬ – УКРАЇНА – 2:0

Фінал турніру LG Cup. 19 травня 2002 р.

Москва. Стадіон «Динамо». 4 000 глядачів.

Арбітр – Малдзінскас (Литва).

Голи: 1:0 Белькевич (48), 2:0 О.Глєб (63).

Білорусь: Тумілович, Островський, Кульчій (Ковба, 50), 

Шунейко, Штанюк, Гуренко (Яскович, 90), Хацкевич 

(Кутузов, 78), Мак.Ромащенко (Омелянчук, 82), 

Белькевич, О.Глєб (Володенков, 86), Храпковський. 

Тренер – Малофєєв. 

Україна: Шовковський, Дмитрулін (Задорожний, 79),

Ващук (Шищенко, 61), Головко, Несмачний, Федоров, 

Гусін (Попов, 68), Мусолітін (Скрипник, 61), Калиниченко, 

Воробей (Зотов, 77), Ребров (Кормильцев, 56).

Тренер – Буряк.

Попередження: Хацкевич, Гуренко.

До фіналу виставочного Кубку LG українці пробилися, 

перемігши збірну Сербії та Чорногорії (2:0), а 

білоруси в серії післяматчевих пенальті здолали росіян 

(основний час – 1:1). На фінальну гру прилетів Андрій 

Шевченко, однак участі в грі форвард «Мілана» не 

брав, обмежившись символічним введенням м’яча в 

гру. Без його допомоги українці не змогли впоратися із 

командою Едуарда Малофєєва, яка й стала переможцем 

турніру.

У першому таймі точилася рівна боротьба, котра 

не подарувала вболівальникам великої кількості 

небезпечних моментів. А на початку другої половини 

гри Ромащенко п’ятою вивів до воріт Шовковського 

Валентина Белькевича, і той відкрив рахунок у матчі, 

перегравши свого одноклубника. «Синьо-жовті» 

відповіли небезпечним ударом Воробея, котрий, утім, 

цифр на табло не змінив. А невдовзі вихід сам-на-сам 

реалізував Олександр Глєб. Кінцівка матчу пройшла в 

атаках українців, але забити бодай гол престижу їм не 

вдалося.

Білоруси, які перед очною зустріччю випереджали 

опонента на два очки, у випадку перемоги реально 

претендували б на путівку до світової першості. Однак 

лише протягом стартових хвилин господарі володіли 

невеличкою територіальною перевагою. Втім, до 

реальних загроз воротам дебютанта «синьо-жовтих» 

Юрія Вірта справа так і не дійшла. Гості потроху
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БІЛОРУСЬ
Площа: 207,6 тис. кв. км.

Населення: 9,69 млн.

Столиця: Мінськ.

Державна мова: білоруська.

Грошова одиниця:  рубль.

Заснована у 1989 р.

Член ФІФА з 1992 р., УЄФА – з 1993 р.

Адреса: 220 020, Мінськ,

 пр. Переможців, 20/3.

Телефон: +375-172 54 56 00.

Факс:  +375-172 54 44 83.

E-mail: info@bff.by

Сайт: www.bff.by

Президент – Геннадій НЕВИГЛАС.

Головна арена:

«Динамо», Мінськ, 41 040 місць.

Збірна Білорусі створена 1992 р. Провела 

123 матчі: 34 перемоги, 32 нічиї, 57 поразок, 

м’ячі – 145:189.

Найбільша перемога – 5:0 (Білорусь – 

Литва, 7.6.1998). Найбільша поразка – 0:5 

(Австрія – Білорусь, 11.6.2003). 

Рекордсмен за кількістю виступів – Сергій 

ГУРЕНКО (80 матчів). Найкращий снайпер –

Максим РОМАЩЕНКО (20 м’ячів).

Форма команди: червоні футболки, зелені 

труси. Резервна – білі футболки й труси.

Головний тренер – Бернд ШТАНГЕ.

Народився 14.03.1948 р. у м. Гнашвіц 

(Німеччина). 

Очолив команду 30.07.2007 р.

Виступав за німецькі клуби «Хемі» Гнашвіц 

(1958-65), «Форвертс» Баутцен (1965-66), 

«Ляйпціг» (1966-70). 

Тренерська кар’єра: «Карл Цейсс» 

Йєна (1970-78, 1989-91), юнацькі збірні 

НДР, національна збірна НДР (асистент 

головного тренера, головний тренер – 1983-

88), «Герта» Берлін (1991-92, спортивний 

директор – 1994-95), «Ляйпціг» (1993-94), 

«Дніпро», Україна (1995-96), «Глорія Перт», 

Австралія (1998-2001), національна збірна 

Оману (2001), національна збірна Іраку 

(2002-2004), «Аполлон», Кіпр (2005-2007).

Володар Кубка НДР 1972, 1974 рр. Чемпіон 

Кіпру 2006 р. Зі збірною Іраку посів четверте 

місце на Олімпіаді-2004.
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ЗБІРНА
БІЛОРУСІ

ВОРОТАРІ

Антон АМЕЛЬЧЕНКО 1985 1 -0 «Москва», Росія 

Сергій ВЕРЕМКО 1982 1 -0 БАТЕ Борисов

Юрій ЖЕВНОВ 1981 23 -28 «Москва», Росія

ЗАХИСНИКИ

Дмитро ВЕРХОВЦОВ 1986 2 0 «Нафтан» Новополоцьк

Дмитро МОЛОШ 1981 3 0 «Носта» Новотроїцьк, Росія

Сергій ОМЕЛЯНЧУК 1980 46 1 «Терек» Грозний, Росія

Єгор ФІЛІПЕНКО 1988 11 0 «Спартак» Москва, Росія

ПІВЗАХИСНИКИ

Олександр ГЛЄБ 1981 42 4 «Барселона», Испания

Микола КАШЕВСЬКИЙ 1980 9 0 «Іллічівець» Маріуполь, Україна

Володимир КОРИТЬКО 1979 36 3 «Чорноморець» Одеса, Україна

Олександр КУЛЬЧІЙ 1973 70 5 «Ростов», Росія

Олександр ПАВЛОВ 1984 4 0 «Днєпр», Могильов

Антон ПУТИЛО 1987 5 0 «Гамбург», Німеччина

Павло СИТКО 1985 2 0 «Вітебськ»

Ігор СТАСЕВИЧ 1985 6 0 БАТЕ Борисов

Олег СТРАХАНОВИЧ 1979 11 0 МТЗ-РІПО Мінськ

Андрій ЧУХЛЕЙ 1987 1 0 «Динамо» Мінськ

НАПАДНИКИ

Віталій БУЛИГА 1980 33 8 «Луч-Енергія» Владивосток, Росія

В’ячеслав ГЛЄБ 1983 24 7 МТЗ-РІПО Мінськ

Сергій КОРНІЛЕНКО 1983 25 7 «Томь» Томськ, Росія

Віталій КУТУЗОВ 1980 40 13 «Парма», Італія

Віталій РОДІОНОВ 1983 7 0 БАТЕ Борисов

Після прізвища гравця вказано рік народження, кількість матчів та забитих 

голів (для воротарів – пропущених) у матчах за збірну Білорусі, а також 

клуб, у якому виступає виконавець.
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СУПЕРНИК

Для білоруської футбольної громадськості 2010-й є не тільки роком проведення чергового 
чемпіонату світу, на який прагнутиме потрапити команда Бернда Штанге з нашої групи. Адже 
саме за два роки виповниться рівно 100 років з того моменту, коли на території Білорусі почав 
зароджуватися футбол.

Зміст цієї гри в тих краях не дуже 
розуміли, аж поки у 1910-му до відділення 
Орловського банку в Гомелі не потрапила 
людина на прізвище Лібман – один із 
найсильніших футболістів півдня Росії 
того часу. Він заснував і очолив першу в 
історії білоруського футболу команду. 
Слух про нову гру поширився серед 
молоді Гомеля дуже швидко, і через рік 
у місті відбувся перший футбольний 
чемпіонат. У змаганні взяли участь 
близько десятка колективів. На початку 
20-х років у парусинових трусах по 
футбольних полях уже бігали аматори 
Гомеля, Вітебська, Мінська, Борисова, 
Могильова, Орші, Бобруйська. У 1924-му, 
в рамках Першого загальнобілоруського 
свята фізкультури, навіть відбулася 
першість БРСР, яку виграли мінчани. Втім, 
попри популярність нової гри, довгий 
час у Білорусії не існувало чіткої системи 
футбольних змагань.

ВКЛАД МАЛОФЄЄВА

У 1936 році був проведений дебютний 
чемпіонат СРСР для клубних команд, 
а з 1937-го до нього була долучена 
й білоруська команда – мінське 
«Динамо». Тоді ж було проведено 
перший міжнародний матч за участю 
збірної Білорусії. 9 серпня в Мінську 
господарі поступилися потужній команді 
Басконії – 1:6. Увесь час із 1940 року 

мінське «Динамо» під різними назвами 
(нинішня – з 1937-го по 1953-й і з 1963-
го, «Спартак» – з 1954-го по 1959-й 
і «Бєларусь» – з 1960-го по 1962-й) 
представляло республіку на всесоюзній 
арені. У 1941-му команда нарешті 
дебютувала у вищій лізі, втім довести 
чемпіонат до кінця завадила війна. 

Білоруських футболістів евакуювали 
під Москву, де вони продовжували 
тренуватися. Перший матч відбувся 
майже одразу після звільнення Мінська. 
Футболісти післявоєнного часу були чи 
не найпопулярнішими особами в місті, 
а «Динамо» перебувало під особистим 
контролем голови білоруського КДБ 
Лаврентія Цанави. Для останнього 
відвели спеціальну ложу в центрі 
відбудованого стадіону «Динамо», куди 
слідом за генерал-лейтенантом на матчі 
потягнулися усі міністри республіки.

Перший успіх союзного значення 
прийшов до білоруських футболістів у 
1954 році, коли очолюваний Михайлом 
Бозененковим мінський «Спартак» 
завоював бронзові медалі чемпіонату 
СРСР. Ворота мінчан того року захищав 
знаменитий Олексій Хомич. Вагу 
бронзовому злету надавала й та 
обставина, що багатьом гравцям команди 
було далеко за тридцять.

РЕКОРДСМЕНИ 
ЗБІРНОЇ БІЛОРУСІ

КІЛЬКІСТЬ МАТЧІВ

Сергій ГУРЕНКО 80

Сергій ШТАНЮК 71

Олександр КУЛЬЧИЙ 68

Максим РОМАЩЕНКО 63

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 56

Андрій ОСТРОВСЬКИЙ 52

Сергій ОМЕЛЯНЧУК 44

Олександр ГЛЄБ 40

Олександр ХАЦКЕВИЧ 38

Віталій КУТУЗОВ 39

ЗАБИТІ М’ЯЧІ

Максим РОМАЩЕНКО 20 (63)

Віталій КУТУЗОВ 12 (39)  

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 10 (56)  

Роман ВАСИЛЮК 10 (24)

Сергій КОРНИЛЕНКО   7 (27)  

Сергій ГЕРАСИМЕЦЬ   7 (24)

Віталій БУЛИГА   6 (30)   

В’ячеслав ГЛЄБ   6 (21)

Олександр КУЛЬЧИЙ   5 (68)   

Петро КАЧУРО   5 (29)

У дужках – кількість матчів.
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А ЧИ ЗНАЄТЕ
ВИ, ЩО...

...в формі національної збірної 

Білорусі виступали 158 футболістів 

(серед них – 17 воротарів).

...серед команд 43 країн, із 

якими зустрічалися білоруси 

на міжнародній арені, їхніми 

суперниками найчастіше – по шість 

разів – були збірні Нідерландів, 

Норвегії, Литви й Латвії. 

...в рамках відбірних змагань 

чемпіонатів світу Білорусь провела 

30 матчів, вигравши лише сім, вісім 

зігравши внічию та рівно половину – 

15 – програвши, за співвідношення 

м’ячів – 29:46.

...Юрій Курнєнін, котрий 

очолював збірну з 11.12.2005 до 

23.02.2006, не провів за цей час 

жодного матчу.

Удруге на третю сходинку п’єдесталу 
команда, що її тоді очолював Олександр 
Севидов, здійнялася в 1963-му. Тон 
гостроатакуючій грі мінчан завдавав дует 
форвардів Михайло Мустигін – Едуард 
Малофєєв. Останній приїхав до Білорусії 
з московського «Спартака», де так і не 
зумів забронювати місце в основному 
складі. Втім, у «Динамо» Малофєєв  став 
справжнім лідером і був викликаний 
до збірної СРСР, разом із якою виборов 
«бронзу» чемпіонату світу-1966 в Англії.

Саме Малофєєв  в ранзі тренера привів 
«Динамо» до його найгучнішого 
успіху. У 1982 році «біло-блакитні» у 
гострому протистоянні з київськими 
одноклубниками вперше і востаннє 
в своїй історії здобули золоті медалі 
чемпіонату Союзу. Лідерами тієї команди 
(фотографія на 20-й сторінці) були Сергій 
Боровський, Олександр Прокопенко, 
Юрій Пудишев, Юрій Курненін, Ігор 
Гуринович, Сергій Гоцманов, Сергій 
Алейніков, Георгій Кондратьєв, Андрій 
Зигмантович, Михайло Вергеєнко. 
Наступного сезону фактично тим же 
складом мінчани завоювали національну 
«бронзу». 

Логічно, що цілий ряд гравців клубу 
отримав запрошення до лав збірної 
СРСР. Причому кольори радянської 
команди мінчани захищали не лише за 
часів головного тренера Малофєєва. Ті 
ж  Гоцманов і Алейніков стали срібними 
призерами Євро-1988 під орудою Валерія 
Лобановського.

РОЗПОЧАЛИ МАТЧЕМ З УКРАЇНОЮ

Після того, як наприкінці 1991 року 
розпався СРСР, в суверенній Білорусі був 
проведений перший власний чемпіонат. 
У першу лігу, окрім мінського «Динамо», 
були включені п’ять білоруських клубів 
із другої ліги чемпіонату СРСР і ще 
десять команд із аматорської першості 
республіки. Звісно, динамівці й стали 
першими тріумфаторами новоствореної 
країни, вони ж утримують лідерство за 
кількістю покорених золотих вершин. 
Представники столиці були першими сім 
разів, на рахунку борисівського БАТЕ – 
чотири аналогічні злети.

Того ж 1992 року свій перший матч 
провела й національна збірна Білорусі. 
Суперником підопічних Михайла 
Вергеєнка стала в тій історичній зустрічі

команда України, діями якої керували 
Микола Павлов і Леонід Ткаченко. 
Двобій, що відбувся 28 жовтня на 
мінському стадіоні «Динамо», приніс 
нічию – 1:1. 

Підсумок виступу очолюваної Сергієм 
Боровським збірної у кваліфікації 
Євро-1996 був не таким вже й поганим 
– четверте місце слідом за Чехією, 
Нідерландами та Норвегією. Головною 
подією тієї кампанії, безумовно, була 
мінімальна домашня перемога над 
голландцями, здобута завдяки єдиному 
голу екс-киянина Сергія Герасимця.

Два наступні відбірні турніри білоруси 
відверто провалили, посівши останні 
місця під час кваліфікацій ЧС-1998 та 
Євро-2000. В останній єврокампанії ХХ 
сторіччя, під час вже другого приходу на 
тренерський місток збірної Боровського, 
його підопічні спромоглися відібрати 
чотири очки в італійців, одне – в датчан, 
але в усіх інших двобоях поступилася з 
різницею в один м’яч. 
 
Новим наставником збірної Бєларусі 
було призначено Едуарда Малофєєва – 
винахідника так званого «щирого футболу»,
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Закінчення. Початок на 20-й стор.

ідейного супротивника Валерія Лобановського, який 
тоді очолював українську команду. Попри досить 
переконливий вигляд у більшості матчів, наші сусіди 
фінішували лише третіми, слідом за поляками й нашими 
співвітчизниками. Зустріч судів у Києві завершилася 
нульовою нічиєю, а ось перемогу в мінському 
протистоянні святкували «синьо-жовті», в складі яких 
дублем відзначився Андрій Шевченко, – 2:0.   

НІМЕЦЬКИЙ ПІДХІД

Спроби потрапити на Євро-2004, ЧС-2006 і Євро-2008 
для білорусів знову закінчилися невдачами. Втомившись 
шукати пророка у власній вітчизні, керівництво 
національної федерації вирішило довірити головну 
команду країни зарубіжному спеціалісту. Наприкінці 
липня 2007-го команду очолив німець Бернд Штанге, 
знайомий українським вболівальникам своєю плідною 
працею в дніпропетровському «Дніпрі» середини 1990-х.

Новий наставник відразу заявив, що його мета – 
фінальна частина наступної світової першості, і що 
гратимуть в його команді тільки ті, хто насправді прагне 
цього. Одним із перших кроків Штанге на новій посаді 
стала передача капітанської пов’язки тодішньому 
півзахиснику лондонського «Арсенала» Олександру 
Глєбу. «Це моє особисте рішення. Глєб грає на 
найвищому європейському рівні, а нові повноваження у 
збірній допоможуть йому вирости у ще більш класного 
майстра і одночасно нададуть додаткову мотивацію», – 
зауважив Штанге.

У новій національній команді ви не побачите її 
колишніх зірок –Штанюка, Гуренка, Радькова, 
Максима Ромащенка. Німець відразу дав зрозуміти: 
він готовий надавати шанс молодим і чекати від них 
подальшого прогресу. Кінцівка кваліфікації Євро-2008, 
а також певною мірою лютневі спаринги з ісландцями, 
вірменами й мальтійцями дозволяли новому керманичу 
експериментувати. Втім, відтепер з експериментами 
покінчено. Про це сказав сам Штанге, підкресливши, 
що його підопічні цілеспрямовано готуються до нової 
відбірної кампанії.

По закінченні турніру на Мальті Білорусь встигла 
зустрітися з турками, німцями та фінами, не вигравши, 
але й не програвши жодного разу, – 2:2, 2:2 та 1:1 
відповідно. На генеральну репетицію – матч проти 
Аргентини – Штанге викликав 24 футболісти, більшість 
яких склали легіонери (у тому числі – представники 
українського чемпіонату Володимир Коритько з 
«Чорноморця»,  Микола Кашевський з «Іллічівця» та
Сергій Корніленко, котрий на той час іще грав у «Дніпрі»).

«Ця гра – завершальний етап підготовки до відбору. За 
виключенням травмованих Тимофія Калачова, Олексія 
Сквернюка й Павла Пласконного, ми зібрали всіх 
найсильніших на сьогодні футболістів. Цей поєдинок 
для нас – справжній тест», – сказав 60-річний Штанге 
напередодні двобою з аргентинцями. 

Що ж, тест наші сьогоднішні суперники склали успішно. 
А більш докладно про те, як білоруси зіграли з сьомою 
командою світу, читайте на 24-й сторінці.

ВСІ ТРЕНЕРИ ЗБІРНОЇ БІЛОРУСІ

Сергій БОРОВСЬКИЙ –
26 матчів (+4, =9, –13, м’ячі – 21:43). 17.08.1994 -9.10.1996, 
9.10.1999 – 4.06.2000.

Михайло ВЕРГЄЄНКО –
24 (+2, =6, –16, м’ячі – 22:40). 28.10.1992 – 25.05.1994, 5.01.1997 
– 8.09.1999.

Едуард МАЛОФЄЄВ –
22 (+10, =5, –7, м’ячі – 31:31). 16.08.2000 – 12.06.2003.

Анатолій БАЙДАЧНИЙ –
22 (+10, =4, –8, м’ячі – 34:29). 8.08.2003 – 10.12.2005.

Юрій ПУНТУС –
14 (+3, =4, –7, м’ячі – 19:26). 24.02.2006 – 14.07.2007.

Бернд ШТАНГЕ –
10 (+5, –5, м’ячі – 14:13). З 31.07.2007.

Валерій СТРЄЛЬЦОВ –
1 (–1, м’ячі – 0:3). 7.09.2002.

Едуард МАЛОФЄЄВ
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Його нічим не здивувати, нічим не злякати. За свою 

кар’єру гравця та тренера він пережив чимало лиха 

та пригод, об’їздив усю планету і здобув широку 

відомість. Він майже всюди залишав по собі добру 

пам’ять, його досвід та знання вже без малого 

чотири десятиліття високо цінують роботодавці, 

експерти, журналісти й уболівальники. 30 липня 

2007 року він очолив національну команду Білорусі, 

щоб поставити собі нову мету – пробитися в 

фінальну частину чемпіонату світу-2010.

Бернд Штанге був талановитим гравцем, однак через 

важку травму мусив завершити виступи вже у 22-

річному віці. Втім, із футболом не порвав, а одразу ж 

очолив «Карл Цейсс», із яким двічі вигравав Кубок НДР. 

Його сходження до вершин національного футболу 

продовжилося у молодіжній та національній командах. 

«Молодіжка» у 1980-му стала віце-чемпіоном Європи. 

Після падіння Берлінської стіни Штанге перебрався до 

«Герти», звідки був із ганьбою звільнений, адже в пресу 

потрапили відомості про його співпрацю зі Штазі – 

службою безпеки НДР. Через постійну критику преси й 

уболівальників з цього приводу він назавжди полишив 

Батьківщину. Потому Штанге неодноразово заявляв, що 

робота в Німеччині для нього тепер неможлива…

Першим відрядженням для Бернда стала Україна. 

«Дніпро» німецький спеціаліст перетворив на дуже 

добротну команду. «Штанге привніс у наш футбол не 

лише європейський стиль спілкування, але й прогресивні 

західні принципи гри, виявив себе прекрасним тактиком 

і взагалі істинним професіоналом, – характеризує свого 

колишнього наставника Сергій Ковалець. – Штанге звів 

навчально-тренувальний процес на досить високий 

рівень, позбавив нас зайвої біганини, змусив думати».

Навики роботи з футболістами-слов’янами стали у 

пригоді німцю, котрий вільно володіє російською, 

більш ніж через десять років, коли Бернд погодився 

попрацювати із збірною Білорусі. Очоливши «зелено-

червоних» по ходу попереднього циклу, німець мав 

нагоду проекспериментувати зі складом та сформувати 

кістяк команди. «Потенціал білоруської збірної, 

звичайно, нижчий від української, хорватської чи 

англійської, – зізнається фахівець. – Зокрема в Україні

ТРЕНЕР

є багато класних легіонерів та представників дуже 

сильних місцевих клубів. Одначе ми не збираємося бути 

статистами. Наше завдання – вихід до фіналу світової 

першості. Бо якщо ставити за мету боротьбу, скажімо, за 

третє місце в групі, то на поле краще не виходити!»

«Робота Штанге завжди вражає, він досягає прекрасних 

результатів, працюючи в дуже складних умовах, – таку 

оцінку дає співвітчизнику наставник збірної Німеччини 

Йоахім Льов. – Він активно й успішно впроваджує нові 

тренерські методики, намагається крокувати в ногу з 

часом».
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У нинішньому тренерському штабі національної збірної України серед 
асистентів головного тренера Олексія Михайличенка немає чіткого 
розмежування функцій. Всі вони – Володимир Веремєєв, Михайло 
Михайлов, Вадим Євтушенко і Геннадій Литовченко в однаковій мірі 
займаються і селекцією, і переглядом суперників, збором інформації, її 
аналізом і т. ін. Вибір же на нашого співрозмовника випав через те, що 
саме Вадим Анатолійович наживо спостерігав останню гру білорусів перед 
сьогоднішнім рандеву на «Україні».

ІЗ ПЕРШИХ 
ВУСТ

– Фаворитами шостої відбірної 

групи чемпіонату світу-2010 

вважаються збірні Англії та Хорватії. 

Щодо білорусів, ставлення до їхніх 

можливостей серед певної категорії 

вболівальників дещо скептичне. 

Мовляв, ми повинні їх брати ледь не 

«голими руками».

– Не знаю, на чому ґрунтуються подібні 

твердження щодо наших сусідів. Нині в 

Європі перемоги легко не даються нікому, 

навіть у зустрічах з командами калібру 

Андорри чи Ліхтенштейну. Пригадуєте, 

як у відборі до ЧС-2006 португальці не 

змогли обіграти представників крихітного 

князівства? Чи візьмемо більш свіжий 

приклад, коли Росія з великими потугами 

перемагала Андорру в матчі, який 

вирішував долю путівки на Євро-2008. 

Відтак, ми не ставимося зверхньо до 

будь-якого суперника по групі, і водночас 

не відчуваємо страху перед умовними, 

на даний момент, фаворитами. Зрештою 

перед початком відбору всі в однакових 

умовах, і цілком природно, що кожен 

дивиться на свої турнірні перспективи з 

оптимізмом.   

– Ви досконало вивчили нашого 

суперника? 

– По-перше, слід віддати належне 

білорусам, які зуміли домовитися 

про спаринги з такими серйозними 

командами, як Туреччина, Німеччина, 

Аргентина. Напевно, тут не обійшлося 

без особистих зв’язків Бернда Штанге, 

хоча б у тій же Німеччині. По-друге, 

тренерський штаб наживо передивився 

останні поєдинки за участю білорусів. 

Зокрема, Михайличенко спостерігав 

за їхніми діями з бундестімом, він же, 

разом із Веремєєвим, дивився гру проти 

Фінландії. І, нарешті, 20 серпня я відвідав 

матч у Мінську, куди приїхали аргентинці. 

Тож інформації, в принципі, вистачає.

– Чи можна стверджувати, що Штанге 

намагається прищепити білорусам 

німецький стиль гри?

– На мою думку, немає німецького чи

ОСТАННІ МАТЧІ 
НАШОГО 

СУПЕРНИКА

ФІНЛЯНДІЯ – БІЛОРУСЬ – 1:1. 
Товариський матч.
2 червня 2008 р. Турку.
9 000 глядачів.

Білорусь: Хомутовський, 
Чухлєй, Верховцов, Лєнцевич 
(Кіренкін, 46), Кашевський 
(Пласконний, 89), Концевой 
(Шитов, 83), Павлов, Путило 
(В.Глєб, 46), Сітко, Булига, 
Родіонов (Корніленко, 68).
Голи: 0:1 Шитов (90+2), 1:1 
Калліо (90+4).

НІМЕЧЧИНА – БІЛОРУСЬ – 2:2. 
Товариський матч. 27 травня 
2008 р. Кайзерслаутерн.
47 258 глядачів.

Білорусь: Хомутовський, Кори-
тько, Філіпенко, Лєнцевич, 
Омелянчук, Кульчій, О.Глєб, 
Путило (Павлов, 74), Рома-
щенко (Сітко, 46), В.Глєб 
(Родіонов, 55), Булига (Корні-
ленко, 90).
Голи: 1:0 Клозе (10), 2:0 
Коритько (20, у власні ворота), 
2:1 Булига (61), 2:2 Булига 
(88).

БІЛОРУСЬ – АРГЕНТИНА – 0:0. 
Товариський матч.
20 серпня 2008 р. Мінськ.
24 000 глядачів.

Білорусь: Жевнов, Коритько, 
Філіпенко, Верховцов, Оме-
лянчук, Кульчій, О.Глєб, 
Кутузов, Путило (Павлов, 79), 
Страханович (Молош, 71), 
Булига (В.Глєб, 81).
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ще там якогось стилю. Є просто хороший футбол і 

посередній. Інша справа, що кожна нація має свій 

менталітет, і його особливості певним чином можуть 

знаходити у грі своє відображення. Щодо персони 

самого Бернда Штанге, результати, які демонструють 

білоруси, нехай і в товариських матчах, зайвий раз 

засвідчують високу кваліфікацію тренера. Його команда 

прагне відповідати вимогам сучасного футболу, має на 

озброєнні кілька тактичних схем ведення гри, і здатна 

завдати клопотів будь-якій збірній.  

–  У вболівальницьких колах частенько дискутували, 

порівнюючи рівень футболістів збірних України і 

Білорусі. Одні наполягають на тому, що середній 

клас виконавців вищий у підопічних Михайличенка, 

інші ж дотримуються протилежної думки.

– Мені не хотілося би встрявати в подібну дискусію. 

Тим більше, що вже зовсім скоро вболівальники самі 

зможуть зробити відповідні висновки. Хоча, з іншого 

боку, на підсумок матчу впливає ще стільки додаткових 

чинників, що виокремити головний буває неможливо. 

Приміром, недарма в футболі існує вислів: «Порядок б’є 

клас». Ви прекрасно знаєте, що не завжди команда зірок 

може обіграти менш класного, але більш організованого 

й дисциплінованого супротивника. 

– Можете поділитися враженнями від гри Білорусь – 

Аргентина? 

– Думаю, що нічию з однією з найкращих команд світу 

господарі можуть занести собі до активу. Але потрібно 

зважати на те, що за «альбі-селесті» виступали в 

основному гравці, для яких сезон ще не розпочався. А 

Тевес, Колоччіні та Гутьєррес провели на той момент 

лише по одній грі в англійській Прем‘єр-лізі. Тож 

гостям явно бракувало швидкості, і не дивно, що вони 

зробили ставку на тривалий контроль м’яча і не надто 

прагнули загострювати ситуацію на полі. Та все ж кілька 

хороших нагод, аби відзначитися, аргентинці створили 

– в одному епізоді влучили в перекладину, в іншому 

білорусів врятував голкіпер…  

– Для багатьох збірна Білорусі асоціюється з 

Олександром Глєбом. Інші ж футболісти цієї 

збірної не так добре відомі широкому загалу 

вболівальників. Чи можна говорити про те, що гра 

«сябрів» є надто залежною від дій новоспеченого 

каталонця?

– По грі з Аргентиною таке твердження навряд чи має 

право на існування. Можливо, це, знов-таки, пов’язано 

з тим, що іспанський чемпіонат стартував лише тиждень 

тому, і Глєб ще не набрав оптимальних кондицій. 

Але я не став би зосереджувати увагу лише на гравці 

«Барселони». З його партнерів можна згадати також 

нападника Кутузова, який вже не один рік виступає в 

італійській Серії А. Також сподобався своїми надійними

діями опорний півзахисник Кульчій. А ще один форвард 

– Булига – виокремлювався своєю мобільністю, 

швидкістю й настирністю.   

– А що скажете про українського повпреда в 

білоруській збірній – гравця «Чорноморця» 

Коритька? 

– Можливо, для українських вболівальників буде 

несподіваним те, що Бернд Штанге використовує 

цього футболіста на позиції правого захисника, адже 

в «Чорноморці» Володимир діє в півзахисті, причому 

з ухилом до атаки. З чим пов’язана перекваліфікація 

Коритька, мені важко сказати. Попри все, каші одесит не 

зіпсував. 

– Судячи з публікацій у білоруській пресі, ажіотаж 

навколо гри з Аргентиною в Мінську був чималий. 

Ви встигли відчути це під час відрядження?

– Дійсно, місцеві газетярі відслідковували практично 

кожен крок команди гостей. І хоча для білоруського 

футболу приїзд Аргентини став справжньою подією, 

водночас трибуни стадіону не були заповненими. 

– Зате, напевно, тренерський штаб розраховує, що 

на прем’єрній грі відбірного турніру у Львові буде 

аншлаг?

– Безумовно. Ми сподіваємося, що шалена підтримка 

вщерть заповненої «фартової» арени допоможе нам 

досягти позитивного результату й на цей раз.

Юрій МАЛИШЕВ
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Олександр ГЛЄБ

Народився 1 травня 1981 р. в Мінську.
185 см, вага 75 кг.

Кар’єра:
БАТЕ Борисов (1998-2000), «Штутгарт», Німеччина (2000-2005), 
«Арсенал», Англія (2005-2008), «Барселона», Іспанія (з липня 2008).

Чемпіон Білорусі 1999 р. 
Фіналіст Ліги чемпіонів-2005/06 р.
Найкращий футболіст Білорусі 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 рр.

ЗІРКА

Перші кроки у футболі Олександр робив у секції мінського «Динамо», куди шестирічного хлопця 

привів батько. До цього малий небезуспішно пробував свої сили в стрибках у воду та гімнастиці. 

Однак вболівальницькі інтереси Павла Григоровича вирішили долю його старшого сина, як згодом і 

молодшого.

Глєб пройшов через усі юнацькі збірні, ставши одним 

із найперспективніших гравців країни, а 6 жовтня 

2001 року на кардіффському «Мілленіумі» дебютував 

у складі національної команди. Тоді Олександр уже 

був футболістом «Штутгарта», куди – транзитом через 

київське «Динамо» – прийшов із борисовського БАТЕ 

у ранзі чемпіона Білорусі. Цікаво, що не підійшов він 

не тільки киянам. Після тестового зайняття з німецьким 

«Мюнхеном-1860» тренер Вернер Лерант констатував – 

статура білоруса не відповідає вимогам бунлесліги.

Проте всього за два сезони він вийшов на помітні ролі 

у німецькому чемпіонаті, почав збирати індивідуальні 

й командні призи, виріс в одного з найкращих 

плеймейкерів Старого Світу. Тож цікавість до хавбека 

«Штутгарта» з боку «Челсі», «Ліверпуля», «Баварії», 

«Реала», «Ювентуса» вже нікого не дивувала. Але 

найспритнішим та наполегливим виявився «Арсенал».

Коли влітку 2005-го Глєб переїхав до Лондона, багато 

що було новим і майже все – чужим. «У Німеччині 

я міг прийняти м’яч, зорієнтуватися й, не знижуючи 

темпу, почати дриблінг. А в Англії ти наче б’єшся 

головою об стіну. Тобі віддають м’яч, але перш, ніж 

ти приймаєш його, суперник атакує. Якщо не зіграти 

швидко, ризикуєш втратити не лише м’яч, а й голову», – 

розповідав білорус.

Проте, Олександру вдалося вписатися в гру «Канонірів» 

та якнайкраще зарекомендувати себе у Прем’єр-лізі. 

А вже наступного року Глєб з партнерами зіграв у 

вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів. На паризькому 

«Стад де Франс», граючи з 18-ї хвилини вдесятьох, 

«Арсенал» поступився – 1:2 «Барселоні», кольори якої 

Олександр відтепер і захищає. 

«Я волів покинути Лондон та переїхати до Барселони 

з багатьох причин, але перш за все через те, що грати 

за «Барсу» – моя давня мрія», – зізнався Глєб. Ще одне 

палке бажання Олександра – зіграти на чемпіонаті 

світу чи Європи у складі білоруської збірної. «Взяти 

участь у подібних турнірах, відчути їх атмосферу – це 

фантастика! – зазначає він. – Що стосується збірних 

України та Білорусі, вважаю, наразі – це рівні суперники. 

Найсильніші в нашій групі – Хорватія та Англія. Перш за 

все, і нам, і підопічним Михайличенка треба перемагати 

їх. А між собою ми якось розберемося…»
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Група 1
ПОРТУГАЛІЯ 
ШВЕЦІЯ 
ДАНІЯ 
УГОРЩИНА 
АЛБАНІЯ 
МАЛЬТА

Група 2
ГРЕЦІЯ 
ІЗРАЇЛЬ 
ШВЕЙЦАРІЯ 
МОЛДОВА 
ЛАТВІЯ 
ЛЮКСЕМБУРГ

Група 3
ЧЕХІЯ 
ПОЛЬЩА 
ПІВН. ІРЛАНДІЯ 
СЛОВАЧЧИНА 
СЛОВЕНІЯ 
САН-МАРИНО

Група 4
НІМЕЧЧИНА 
РОСІЯ 
ФІНЛЯНДІЯ 
УЕЛЬС 
АЗЕРБАЙДЖАН 
ЛІХТЕНШТЕЙН

Група 5
ІСПАНІЯ 
ТУРЕЧЧИНА 
БЕЛЬГІЯ 
ВІРМЕНІЯ 
ЕСТОНІЯ 
БОСНІЯ-ГЕРЦЕГОВИНА

Група 7
ФРАНЦІЯ 
РУМУНІЯ 
СЕРБІЯ 
ЛИТВА 
АВСТРІЯ 
ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ

Група 8
ІТАЛІЯ 
БОЛГАРІЯ 
ІРЛАНДІЯ 
КІПР 
ГРУЗІЯ 
ЧОРНОГОРІЯ

Група 9
НІДЕРЛАНДИ 
ШОТЛАНДІЯ 
НОРВЕГІЯ 
МАКЕДОНІЯ 
ІСЛАНДІЯ

20 серпня матчем збірних Казахстану й Андорри розпочався груповий етап 

кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2010 року в зоні УЄФА. Формула 

змагань європейських команд передбачає, що безпосередньо до фінальної 

частини ЧС-2010 потраплять переможці дев’яти відбірних груп, а також чотири 

збірні, які успішно подолають стадію плей-офф. У стикових іграх путівки до ПАР 

виборюватимуть вісім кращих команд із тих, що посядуть у своїх групах другі 

місця.

До групи 6, куди жереб відрядив збірну України, потрапили також футболісти 

Хорватії, Англії, Білорусі, Казахстану й Андорри.

КАЛЕНДАР МАТЧІВ
2008

20 серпня

Казахстан – Андорра   3:0

6 вересня

Андорра – Англія

Хорватія – Казахстан

УКРАЇНА – Білорусь

10 вересня

Хорватія – Англія

Андорра – Білорусь

Казахстан – УКРАЇНА

11 жовтня

Англія – Казахстан

УКРАЇНА – Хорватія

15 жовтня

Білорусь – Англія

Хорватія – Андорра

2009

1 квітня

Англія – УКРАЇНА

Андорра – Хорватія

Казахстан – Білорусь

6 червня

Казахстан – Англія

Хорватія – УКРАЇНА

Білорусь – Андорра

10 червня

Англія – Андорра

УКРАЇНА – Казахстан

19 серпня

Білорусь – Хорватія

5 вересня

УКРАЇНА – Андорра

Хорватія – Білорусь

9 вересня

Англія – Хорватія

Білорусь – УКРАЇНА

Андорра – Казахстан

10 жовтня

УКРАЇНА – Англія

Білорусь – Казахстан

14 жовтня

Англія – Білорусь

Казахстан – Хорватія

Андорра – УКРАЇНА

11 жовтня. Харків. 

ОСК «Металіст». УКРАЇНА ХОРВАТІЯ

ПЕРСПЕКТИВА








