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ÎËÅÊÑ²É ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ:
«Ë²ÄÅÐ ÂÈÇÍÀ×ÀªÒÜÑß Ï²Ä ×ÀÑ ÑÀÌÎÃÎ 
ÌÀÒ×Ó, À ÍÅ ÄÎ ÉÎÃÎ ÏÎ×ÀÒÊÓ»

Шостого лютого збірна України відкрила нову сторін-
ку своєї історії – поєдинок проти Кіпру став для наці-
ональної команди першим під керівництвом Олексія 
Михайличенка.
– Олексію Олександровичу, насампе-
ред, із дебютом вас. Отож, перший 
матч у якості головного тренера слід 
розглядати насамперед як знайом-
ство з командою?
– Не тільки. Мені необхідно було відчути 
ставлення підопічних не лише до мене 
та моїх помічників, а, найголовніше, зро-
зуміти мотивацію гравців на наступний 
відбірний цикл. Я відчув зацікавленість 
хлопців, їхню віру в 
те, що ми 
разом змо-
жемо вирі-
шувати за-
вдання, які 
стоять пе-
ред нами. 
Тож гра 
на Кіпрі 
була важ-
ливою та 

необхідною, насамперед, у психологіч-
ному плані.

– Однак ігрова складова все ж була 
присутня… 
– З огляду на те, що поєдинок проходив 
у лютому, команда продемонструвала 
досить пристойну гру. Необхідно зважа-
ти, що за багатьма параметрами вона не 
відрізнялася від багатьох контрольних 
матчів, що проходять у цей період. Вра-
хуйте й те, що багато хто зі збірників при-
їхав у розташування команди після ви-
снажливих зборів. А футболісти «Дніпра» 
напередодні провели спаринг. Плюс 
– порожні трибуни, дощ. Тож у плані пси-
хології було важкувато, накопичилася 
втома, чому ми й стали свідками.

– Проте все ж помітно було й інше 
– попри товариський статус мат-
чу, програвати «синьо-жовті» 

не хотіли.
– В матчі з кіпріо-

тами в нас не все ви-
ходило, однак я чу-
дово розумію, що 
більшість помилок 

в и - кликані фізичним станом 
гравців. Проте хлопці виявили харак-

тер, помітно додавши після перерви. 
Водночас нам, тренерському штабові, 
потрібно зрозуміти, чому сплеск актив-
ності стався за рахунку 0:1, а не тоді, 
коли на табло світилися нулі.

– Андрій Шевченко й Андрій Воро-
нін протягом останнього часу мали 
надзвичайно мало серйозної ігрової 
практики… 
– Розумію, що ви маєте на увазі. Не ду-
маю, що в даному випадку потрібна ка-
тегоричність: мовляв, якщо ти не граєш 
в клубі, то не можеш бути корисним збір-
ній. Зрештою ми не можемо похвалити-
ся великою кількістю суперзірок, щоб 
дозволити собі ігнорувати їх. Звичайно, 
це парадокс, коли футболіст заслуговує 
місце в складі клубу, граючи за збірну, а 
не навпаки. Подібне, між іншим, спосте-
рігалося й коли я працював у молодіжній 

У ДВОХ ІПОСТАСЯХУ ДВОХ ІПОСТАСЯХ

Олексій Михайличенко – перший 
головний тренер збірної України, 
який раніше захищав її кольори в 
якості гравця. Обидва свої матчі 
провів, представляючи шотланд-
ський «Рейнджерс». Дебют припав 
на товариську гру з Білорусією – 28 
жовтня 1992 р. він вивів команду на 
поле стадіону в Мінську в якості ка-
пітана. А другий і останній поєдинок 
за «синьо-жовтих» Михайличенко 
зіграв за два роки, коли у відборі 
до Євро-96 українці на власному 
полі зіграли внічию зі Словенією – 
0:0. Цікаво, що свій перший матч 
в офіційних змаганнях тренер Ми-

хайличенко проведе саме проти 
білорусів, восени ниніш-
нього року.

ред нами. 
Тож гра 
на Кіпрі 
була важ-
ливою та 

З перших вуст
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збірній. Втім, можу сказати лише те, що 
не буду відмовлятися від послуг футбо-
ліста, який має певні труднощі в клубі, 
якщо його кондиції дозволяють виступа-
ти на високому рівні

– Чи означає це, що ви будуватимете 
гру, приміром, навколо Шевченка?
– Я не можу сказати, як було раніше: чи 
тактика вибудовувалась навколо Шев-
ченка, чи Андрій був лідером на полі. Це 
ж, погодьтеся, різні речі. На мою думку, 
в кожній команді повинен бути свій лі-
дер, який, втім, визначається не до мат-
чу, а після фінального свистка. І стане 
ним Шевченко, Воронін, Тимощук чи ще 
хтось, визначить лише перебіг подій на 
полі протягом гри. Національна коман-
да повинна бути насамперед згуртова-
ним колективом. Однак якщо в ньому є 
яскраві особистості, це піде лише на ко-
ристь справі. 

– Від вас чекають оновлення збірної. Які 
кроки ви здійснюєте на цьому шляху?
– З легіонерів ми можемо розраховувати 
насамперед на Андрія Шевченка, Андрія 
Вороніна, Максима Калиниченка, Ана-
толія Тимощука та Євгена Левченка – за 
умови, якщо вони здорові й перебува-
ють у належній формі. Хоча, звичайно, 
слідкуватимемо й за Сергієм Серебрени-
ковим із бельгійського «Серкль Брюгге», 
і за Сергієм Ребровим, який перейшов 
до казанського «Рубіна». А от питання 
щодо Олега Ящука знято – він прийняв 
бельгійське громадянство, втративши 
право виступати за Україну. Головну ува-
гу у селекційній роботі зосереджуємо на 
внутрішньому чемпіонаті. Наживо пере-
глядаємо з кожного туру до п’яти матчів. 
У полі зору тренерського штабу опини-
лися виконавці практично всіх команд 
вищої ліги. Тож інформації навіть протя-
гом перших весняних турів накопичено 
достатньо. Тепер важливо правильно 
нею скористатися. І матч проти сербів з 
огляду на це є дуже доречним. 

– Прагнутимете в Києві виключно пе-
ремоги?
– Можу лише повторити те, що вже го-
ворив. Я не розумію, навіщо приїжджати 
до збірної, аби грати, так би мовити, на 
одній нозі. І не сприймаю по відношен-
ню до матчів національної команди 
терміну «товариський». Тоді вже пра-
вильніше їх характеризувати як контр-
ольні. Тож, звісно, прагнутимемо досягти 
позитивного результату. Однак основне 

завдання – закласти фундамент гри, 
сформувати  колектив, і на основі цього 
рухатися до відбірного циклу чемпіонату 
світу-2010. Тому на полі й за його межами 
мені б хотілося бачити взаєморозуміння 
між футболістами  відчувати, що вимоги 
тренерського штабу адекватно сприйма-
ються й виконуються. 

– Матч із Сербією можна розглядати 
як своєрідну репетицію майбутнього 
поєдинку проти ще однієї балканської 
країни, однак вже у відбірному циклі 
ЧС-2010, команди Хорватії?
– Ми кожну контрольну гру розглядаємо 
як етап підготовки до відбірного турніру 
загалом, а не до якогось конкретного 
матчу. І гра з сербами – не виняток...

Юрій МАЛИШЕВ

ОРІЄНТИРИ ВІДОРІЄНТИРИ ВІД 
ПОПЕРЕДНИКАПОПЕРЕДНИКА
Олексій Михайличенко – дев’ятий 
головний тренер збірної України. 
Найдовше на цій посаді працю-
вав Йожеф Сабо, який очолював 
національну команду з 12 жовтня 
1994-го по 19 листопада 1999 р. А 
от найбільший безперервний тре-
нерський стаж має попередник 
Михайличенка – Олег Блохін. 
Під його орудою «синьо-жовті» 
перебували більше чотирьох ро-
ків – з 11 жовтня 2003-го по 21 
листопада 2007-го. Блохін є ре-
кордсменом української збірної 
за кількістю проведених ігор і за 
кількістю здобутих перемог – від-
повідно 46 та 21.
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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@ff u.org.ua
Сайт: www.ff u.org.ua
Президент – Григорій СУРКІС.

Збірна України створена 1992 р. Провела 
142 матчі: 55 перемог, 45 нічиїх, 42 пораз-
ки, м’ячі – 175:146. Учасник фінального 
турніру ЧС-2006 (чвертьфінал).

Найбільша перемога – 6:0 (Укра-
їна – Азербайджан, 15.08.2006).
Найбільші поразки – 0:4 (Хорватія – Україна, 
25.03.1995; Іспанія – Україна, 14.06.2006).

Рекордсмен за кількістю виступів – Олек-
сандр ШОВКОВСЬКИЙ (84). Найкращий 
снайпер – Андрій ШЕВЧЕНКО (36 м’ячів).

Форма команди: жовті футболки, сині 
труси. Резервна – сині футболки, жовті 
труси.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè
Головний тренер – Олексій МИХАЙЛИ-
ЧЕНКО. Народився 30 березня 1963 р. 
у Києві. Очолив команду 11.01.2008 р.
Виступав за «Динамо» Київ, «Сампдорію» 
(Італія), «Рейнджерс» (Шотландія). Заслу-
жений майстер спорту СРСР (1988).

Тренерська кар’єра: «Динамо» Київ 
(2002-04), молодіжна збірна України 
(2004-07). Тренерські досягнення: чем-
піон України 2003, 2004 рр., володар 
Кубка України 2003 р., віце-чемпіон мо-
лодіжного Євро-2006 (U-21). Заслужений 
тренер України (2003).

Під прапором країни
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ÃÅÍÍÀÄ²É ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ
Народився 11 вересня 1963 р. 
у Дніпродзержинську.
Виступав за «Дніпро» Дніпропетровськ, 
«Динамо» Київ, «Борисфен», 
«Чорноморець» Одеса, «Олимпіакос» (Греція), 
«Адміра-Вакер» (Австрія), АЕЛ (Кіпр).

Тренерська кар’єра: ЦСКА Київ (1996-1997), 
«Кривбас» (2001-04), «Арсенал» Київ (2002-03), 
«Металіст» (2003-04), ФК «Харків» (2005-06) 
«Динамо-2» Київ (з 2006)

ТРЕНЕР

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÅÐÅÌªªÂ
Народився 8 листопада 1948 р. 
у Спаськ-Дальньому Приморського краю.
Виступав за «Зірку» Кіровоград, 
«Динамо» Київ.

Тренерська кар’єра: «Динамо» Київ 
(1985-91), збірна ОАЕ (1991-92), збірна Кувейту 
(1994-96), збірна України (1997-2007).

ТРЕНЕР

ÂÀÄÈÌ ªÂÒÓØÅÍÊÎ
Народився 1 січня 1958 р. в П’ятихатках 
Дніпропетровської області.
Виступав за «Зірку» Кіровоград, «Динамо» 
Київ, «Дніпро» Дніпропетровськ, АІК (Швеція), 
«Сіріус Упсала» (Швеція).

Тренерська кар’єра: «Реймерсхольм» 
Швеція (1996), «Хаммарбю» Швеція (1997-99), 
«Ярфалла» Швеція (2000), «Валста Сіріанска» 
Швеція (2001-08).

ТРЕНЕР

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ØÎÂÊÎÂÑÜÊÈÉ
Народився 2 січня 1975 р. в Києві.
191 см, 87 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній: 
13.11.1994, Україна – Естонія – 3:0.

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

ВОРОТАР

84

ÁÎÃÄÀÍ ØÓÑÒ
Народився 4 березня 1986 р. 
в Судовій Вишні (Львівська обл.).
189 см, 83 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 
28.02.2006, Азербайджан – Україна – 0:0.

Був у заявці на фінальний турнір ЧС-2006.

ВОРОТАР

4

ÀÍÄÐ²É ÍÅÑÌÀ×ÍÈÉ
Народився 28 лютого 1979 р. в Брянську.
182 см, 72 кг. 
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній: 
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1.

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

ЗАХИСНИК

64  0

7

ÀÍÄÐ²É ÐÓÑÎË
Народився 16 січня 1983 р. в Кіровограді.
182 см, 75 кг. 
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній: 
31.03.2004, Македонія – Україна – 1:0.

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

ЗАХИСНИК

40  3

ÌÈÕÀÉËÎ ÌÈÕÀÉËÎÂ
Народився 6 липня 1959 р. 
у с. Олеховщина Ленінградської області.
Виступав за «Зірку» Кіровоград, «Дніпро» 
Дніпропетровськ, «Динамо» Київ, «Шахтар» 
Донецьк, «Нефтчі» (Азербайджан), «Аполлон» 
(Греція).

ТРЕНЕР

Тренерська кар’єра: «Динамо» Київ 
(1993-2006).

1994   1
1996   1
1997   9
1998   5
1999   9
2000   3
2001   6

2002   4
2003   8
2004   10
2005   8
2006   12
2007   7
2008   1

2006   3
2007   1

2000   3   –
2001  12   –
2002   5   –
2003   8   –
2004   7   –
2005   9   –

2006   14   –
2007     6   –

2004   9    –
2005   9    1
2006  13   2
2007   8    –
2008   1    –
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ÎËÅÃ ÄÎÏ²ËÊÀ
Народився 12 березня 1986 р. в Києві.
181 см, 69 кг. 
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній: 06.02.2008, Кіпр – 
Україна – 1:1.

ЗАХИСНИК

 1  0

Â’ß×ÅÑËÀÂ ØÅÂ×ÓÊ
Народився 13 травня 1979 р. в Луцьку.
184 см, 82 кг. 
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 
30.04.2003, Данія – Україна – 1:0.

ЗАХИСНИК

 5  0

ÄÌÈÒÐÎ ×ÈÃÐÈÍÑÜÊÈÉ
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.

Був у заявці на фінальний турнір ЧС-2006.

ЗАХИСНИК

 7  0

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÓ×ÅÐ
Народився 22 жовтня 1982 р. в Києві.
184 см, 77 кг. 
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 
15.08.2006, Україна – Азербайджан – 1:1.

ЗАХИСНИК

 8  1

ÎËÅÊÑ²É ÃÀÉ
Народився 6 листопада 1982 р. в Запоріжжі.
181 см, 73 кг. 
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 
11.10.2003, Україна – Македонія – 0:0.

ПІВЗАХИСНИК

 9  0

ÒÀÐÀÑ ÌÈÕÀËÈÊ
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.

ПІВЗАХИСНИК

 7  0

ÑÅÐÃ²É ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ
Народився 16 лютого 1980 р. в Кіровограді.
176 см, 69 кг. 
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній: 
11.10.2003, Україна – Македонія – 0:0.

Був у заявці на фінальний турнір ЧС-2006.

ПІВЗАХИСНИК

25  3

ÄÅÍÈÑ ÃÎËÀÉÄÎ
Народився 3 червня 1984 р. в Сімферополі.
169 см, 62 кг. 
«ТАВРІЯ» Сімферополь
Дебютант команди.

ПІВЗАХИСНИК

2008   1   – 2003   3   –
2005   1   –
2008   1   –

2007   7   –
2006   2   1
2007   5   –
2008   1   –

2006   1   –
2007   5   –
2008   1   –

2003   1   –
2004   4   –
2005   5   1
2006   7   2
2007   7   –
2008   1   –

2003   1   –
2004   1   –
2007   6   –
2008   1   –

Під прапором країни
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ÀÍÀÒÎË²É ÒÈÌÎÙÓÊ
Народився 30 березня 1979 р. в Луцьку.
181 см, 70 кг. 
«ЗЕНІТ» Санкт-Петербург (Росія).
Дебют у збірній: 
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1.

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

ПІВЗАХИСНИК

75  1

ÎËÅÃ ÃÓÑªÂ
Народився 25 квітня 1983 р. в Сумах.
179 см, 74 кг. 
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній: 
20.08.2003, Україна – Румунія – 0:2.

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

ПІВЗАХИСНИК

46  6

ÐÓÑËÀÍ ÐÎÒÀÍÜ
Народився 29 жовтня 1981 р. в Полтаві.
174 см, 67 кг. 
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній: 
12.02.2003, Туреччина – Україна – 0:0.

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

ПІВЗАХИСНИК

33  6

ÀÍÄÐ²É ØÅÂ×ÅÍÊÎ

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

НАПАДНИК

79 36

Народився 29 вересня 1976 р. в Яготині.
183 см, 75 кг. 
«ЧЕЛСІ» Лондон (Англія)
Дебют у збірній: 
25.03.1995, Хорватія – Україна – 4:0.

1995   2   –
1996   2   1
1997   9   4
1998   5   1
1999   9   2
2000   5   5
2001   9   6

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

ÀÍÄÐ²É ÂÎÐÎÍ²Í

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

НАПАДНИК

51  6

Народився 21 липня 1979 р. в Одесі.
179 см, 75 кг. 
«ЛІВЕРПУЛЬ» (Англія)
Дебют у збірній: 
27.03.2002, Румунія – Україна – 4:1.

ÀÍÄÐ²É ÂÎÐÎÁÅÉ
Народився 29 листопада 1978 р. в Донецьку.
179 см, 65 кг. 
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній: 
31.05.2000, Англія – Україна – 2:0.

Учасник фінального турніру ЧС-2006. 

НАПАДНИК

67  9

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÃËÀÄÊÈÉ
Народився 24 серпня 1987 р. в Лозовій 
(Харківська обл.).
188 см, 80 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 
22.02.2007, Україна – Узбекистан – 2:1.

НАПАДНИК

6  1

ÀÐÒÅÌ ÊÐÀÂÅÖÜ
Народився 3 червня 1989 р. в Дніпродзержин-
ську (Дніпропетровська обл.).
185 см, 73 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебютант команди.

НАПАДНИК

2007   5   1
2008   1   –

2003    2   –
2004    5   1
2005    8   2
2006   10  2
2007    7   1
2008    1   –

2000   4    –
2001  12   –
2002   8    1
2003   9    –
2004   9    –
2005  10   –
2006  12    –

2007  10   –
2008   1    –

2003   4   –
2004   9   1
2005   8   –
2006  13   1
2007  11   4
2008   1    –

2000   4    –
2001  13   4
2002   9    1
2003   9    –
2004   6    –
2005   6    –

2006  13   3
2007   6    1
2008   1    –

2002   4    1
2003   9    1
2004   6    –
2005   8    1
2006  13   2
2007  11   1
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Зірка

– Андрію, за чотири місяці, що про-
йшли від поєдинку з Францією в Киє-
ві, у збірній України відбулися досить 
істотні зміни. З яким настроєм ви по-
вертаєтеся до табору національної 
команди?
– Я відновився після травми, добре 
почуваюся, починаю набирати форму. 
Тож нічого не псує піднесеного на-
строю, з яким я, як і завжди, прибуваю 
до збірної.

– Підбиваючи підсумки не досить вда-
лого для «синьо-жовтих» у плані ре-
зультатів минулого року, ви сказали, 
що, навіть незважаючи на турнірні 
невдачі команди, вона є колективом і 
має майбутнє. Яка роль, на вашу дум-
ку, в цьому майбутньому належатиме 
новому наставнику Олексію Михайли-
ченку?
– Блохін і Михайличенко пройшли одну 
школу – школу Валерія Лобановського. 
Обом довелося грати в зоряному київ-
ському «Динамо». Обидва скуштували 
нелегкого легіонерського хлібу – пер-
ший як тренер, другий – іще гравцем. На 
мій погляд, козир Михайличенка – його 
обізнаність в українському футболі. В 
нього «на обліку» – молоді кадри, які, 
сподіваюся, підсилять національну ко-
манду, підтримають рівень конкуренції. 
Адже «свіжа кров» збірній потрібна.

Гол Андрія Шевченка у ворота 
збірної Франції в останньому 
відбірному поєдинку до Євро-
2008 став історичним. 325-й 
забитий м’яч у кар’єрі капі-
тана української національ-
ної команди дозволив йому 
обійти найрезультативні-
шого гравця вітчизняного 
футболу – Олега Блохіна. 
За іронією долі, та зустріч 
була останньою для Блохіна 
на посаді головного трене-
ра «синьо-жовтих». За кілька 
тижнів його замінив Олексій 
Михайличенко, котрий, як і 
його попередник, вельми роз-
раховує на лідерські й снай-
перські здібності Шевченка. 

Гол Андрія Шевчер
збірної Франції вр р ц
відбірному поєдир у
2008 став історр
забитий м’яч уу
тана українськоу р
ної команди до

ЕКСКЛЮЗИВНЕЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРІНТЕРВ'ЮВ'Ю
ДЛЯ ПРОГРАМКИ МАТЧУДЛЯ ПРОГРАМКИ МАТЧУ 

УКРАЇНАУКРАЇНА –– СЕРБІЯСЕРБІЯ
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Àíäð³é ØÅÂ×ÅÍÊÎ: 
«Ç êîëåêòèâíîþ ìîòèâàö³ºþ 
â íàñ óñå ãàðàçä»
– У першому своєму матчі в якості 
головного тренера Михайличенко 
випустив проти збірної Кіпру Допіл-
ку, Федоріва й Мандзюка. На поєди-
нок із Сербією викликаний Кравець. 
Його, до речі, називають «новим 
Шевченком»...
– Я порадив би й старого не списува-
ти в запас. Якщо ж серйозно, дуже за-
доволений, що в моєму рідному клубі 
виховали нападника, котрий у такому 
юному віці привертає до себе загальну 
увагу. Все в його руках. Якщо плекатиме 
свій талант, працюватиме з бажанням, 
не звертаючи увагу на компліменти й 
кожний наступний матч сприймаючи 
як найголовніший, – виросте у класно-
го футболіста. В «Динамо» для цього за-
раз, здається, є всі передумови. Важли-
во, що хлопцеві довіряють, дають шанс 
проявити себе. Мені така довіра свого 
часу дуже допомогла.

– Андрію, після того, як ви з партнера-
ми по збірній пробилися до чверть-
фіналу світової першості-2006, дехто 
з гравців національної команди, на 
думку преси, уболівальників і дея-

ких фахівців, розгубив мотивацію. 
Згодні з цим?
– Як на мене, без мотивації представляти 
свою країну в збірній просто неможливо. 
Принаймні, з колективною мотивацією в 
нас завжди все було в порядку, можете 
мені повірити. І тренери, й старожили 
робили все, аби команда відповідним 
чином налаштовувалася на матч, хто б 
не був суперником. Так, не все й не за-
вжди виходило на полі, але ж це футбол, 
а футболісти – не машини, живі люди. 
Постійно перебувати на піку форми й ре-
зультатів просто нереально.

– Про ваш нинішній період у лондон-
ському «Челсі», мабуть, можна сказа-
ти те ж саме.
– Я тільки-но вийшов на свій звичний 
рівень наприкінці минулого року, зно-
ву відчув смак гри й почав забивати, як 
пошкодив спину в зустрічі Прем’єр-ліги 
проти «Астон Вілли». Запалення нерву 
– дуже й дуже неприємна, підступна бо-
лячка. І зовні жодних проявів, і не те, щоб 
боліло постійно, але працювати на повну 

Закінчення на 12-й стор.

РЕКОРД КАПІТАНАРЕКОРД КАПІТАНА

Відлік своїм голам у збірній Укра-
їни Шева розпочав 1 травня 1996 
року в гостьовому поєдинку про-
ти Туреччини. Наразі 36 забитих 
ним м’ячів є рекордом збірної. 
Андрій засмучував воротарів 
команд 23 країн. Найбільше він 
забив вірменам – 7 голів, по 
три м’ячі – туркам і полякам, по 
два – збірним Білорусі, Грузії та 
Шотландії. Найурожайнішим для 
форварда став 2001-й рік, протя-
гом якого Шевченко провів шість 
м’ячів у дев’яти матчах. 
В активі капітана нашої націо-
нальної команди – три серії з 
трьох поспіль результативних 
матчів. У 2000 році він забивав 
Польщі, Вірменії (2) та Норвегії, у 
наступному – Білорусі (2), Вірме-
нії та Польщі, у 2004-му – Греції, 
Грузії й Туреччині (2).
Чотири рази Андрій робив гольо-
вий «дубль». Вісім його м’ячів 
стали переможними. 
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Àíäð³é 
ØÅÂ×ÅÍÊÎ: 
«Ç êîëåêòèâíîþ 
ìîòèâàö³ºþ 
â íàñ 
óñå ãàðàçä»

силу не дає. І головні ліки – це час... Від-
новлення було нелегким, але зараз я вже у 
нормі, працюю з командою і рвуся до бою.

– А дехто з журналістів вирішив, що при-
чина вашої відсутності у складі «Челсі» – 
конфлікт із тренером або ще щось. 
– Авжеж – такий конфлікт, що мене вже й 
до клубного автобусу не пускають. Нісеніт-
ниці! Проте я вже звик, що цікавість до моєї 
персони підігрівають подібними «сенсаці-
ями». Просто не звертаю уваги. Нехай ви-
гадують, якщо більше нема чим займатися.

– У відбірному турнірі чемпіонату сві-
ту збірна України потрапила до однієї 
групи з англійцями. Цікаво було б по-
чути вашу думку про сьогоднішній рі-
вень англійського футболу. 
– Англія зараз має лігу, представники якої 
доводять силу свого національного чем-
піонату, перехопивши пальму першості в 
Італії та Іспанії. З восьми чвертьфіналістів 
Ліги чемпіонів рівно половина – англій-

ські клуби. Так, у їхніх складах вистачає 
легіонерів, однак поняття «англійський 
футбол» не тільки залишається актуаль-
нім, а й домінує.

– Англійців та хорватів вважають фа-
воритами нашої групи у кваліфікації 
до світової першості 2010 року. Змо-
жемо скласти їм гідну конкуренцію?
– На старті всі рівні – перед початком 
турніру наші шанси не гірші, ніж у тих, 
кого записують до фаворитів. Головне 
– чітко усвідомлювати, за рахунок чого 
ми можемо цими шансами скористатися. 
Українська збірна не належить до євро-
пейських грандів. Втім, у футболі давно 
вже ніхто не складає зброю перед більш 
іменитим або досвідченим суперником. 
І ми це самі довели у відбірному циклі 
та фінальному турнірі чемпіонату світу 
2006 року. Наразі перед нами – нові ви-
клики, до них треба готуватися через 
кожну контрольну гру, створюючи боєз-
датний колектив, якому б до снаги було 
вирішувати високі турнірні завдання. 

Закінчення. Початок на 11-й стор.
АЛІ ДАЄЇ НЕАЛІ ДАЄЇ НЕ
НАЗДОГНАТИ?НАЗДОГНАТИ?

Андрій Шевченко входить до 80 
найкращих снайперів національ-
них збірних і до двадцятки діючих 
гравців із цього списку. Очолює 
реєстр іранець Алі Даєї, котрий за 
свою міжнародну кар’єру забив 
109 м’ячів. Він далеко відірвався 
від угорця Ференца Пушкаша 
(84) та Короля футболу Пеле (77). 
Чільну десятку складають Башар 
Абдулла (Кувейт, 75 голів), Шан-
дор Кочиш (Угорщина, 75), Джон 
Вудвард (Англія, 73), Хоссам 
Хассан (Єгипет, 69), Герд Мюллер 
(Німеччина, 68), Маджед Абдул-
ла (Cаудівська Аравія, 67), Стерн 
Джон (Трінідад і Тобаго, 67) та Кіа-
тісук Сенамуанг (Таїланд, 65).
Кувейтець і таєць продовжують 
виступи, тож можуть поповнити 
свій доробок.

Юрій КОРЗАЧЕНКО

Зірка
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Збірна України вписує до своєї біографії перші сторінки нової гла-
ви. Гра проти сербів стане першим домашнім поєдинком для на-
ставника нашої національної команди Олексія Михайличенка. 
Символічно, що на очах рідних уболівальників він дебютує в новій 
якості на тій же арені, де починався його шлях у великий футбол.

ÀÐÅÍÀ, 
ÙÎ ÌÀª ÍÀÄÈÕÀÒÈ 

До речі, ця гра – вже десята, що збірна 
проводить її на динамівській арені сто-
лиці України. У попередніх здобуто п’ять 
перемог і стільки ж разів «синьо-жовті» 
розходилися з суперниками миром. Ко-
манда Сербії – перша, яка зіграє тут біль-
ше одного разу.

Цікаво, що під керівництвом Валерія Ло-
бановського – людини, чиє ім’я сьогодні 
носить стадіон, головна команда країни 
не провела на арені жодного матчу. Зате 
для трьох учнів Метра це «лобне місце» 
стало місцем домашнього дебюту на чолі 
збірної. Леонід Буряк у квітні 2002-го ви-
водив своїх підопічних на переможний 
двобій з грузинами, Олег Блохін у жовтні 
наступного року розпочав свій шлях до 
великого тренерського успіху з нульо-

вої нічиєї в зустрічі з македонцями. І ось 
тепер – черга Михайличенка.

У реєстрі збірної гра проти Сербії зна-
читься під номером 143. Наразі в активі 
команди – 55 перемог і 45 нічиїх, у пасиві 
– 42 поразки. Співвідношення м’ячів – 
175:146. 

26 березня «синьо-жовті» справляють 
домашній ювілей – проводять 60-ту гру 
в рідних стінах. Є шанс відсвяткувати 
ще одну круглу цифру – 30-ту перемогу. 
Поки виграшів – 29, за 21 нічиєї та 9 по-
разок, м’ячі – 94:49.

Команда Сербії – з тих суперників, що 
вже знайомі українським футболістам. 
Усього таких колективів – 51. Серед 

РЕКОРДСМЕНИРЕКОРДСМЕНИ
ЗБІРНОЇ УКРАЇНИЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

КІЛЬКІСТЬ МАТЧІВ
Олександр ШОВКОВСЬКИЙ        84
Андрій ШЕВЧЕНКО        79 
Сергій РЕБРОВ                    75 
Анатолій ТИМОЩУК        75 
Андрій ГУСІН                                     71 
Андрій ВОРОБЕЙ        67 
Андрій НЕСМАЧНИЙ        64 
Владислав ВАЩУК        63 
Олександр ГОЛОВКО                       58 
Сергій ПОПОВ                                    54 

КАПІТАНИ
Олег ЛУЖНИЙ                                     39 
Андрій ШЕВЧЕНКО        34 
Олександр ГОЛОВКО        13 
Юрій КАЛИТВИНЦЕВ        13
Олександр ШОВКОВСЬКИЙ        10
Анатолій ТИМОЩУК           7  
Сергій БЕЖЕНАР           4 
Юрій МАКСИМОВ           4 
Сергій ДІРЯВКА           3
Ігор КУТЕПОВ                                        3

Цифри і факти
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європейських збірних наші земляки не 
зустрічалися поки з Австрією, Бельгі-
єю, Боснією, Ірландією, Ліхтенштейном, 
Мальтою, Сан-Марино, Фінляндією, 
Чехією, Чорногорією, Нідерландами та 
Швецією. Щоправда, останні двоє – се-
ред найближчих опонентів у спарингах 
команди Михайличенка.

Найчастіше ж на шляху нашої команди 
опинялися вірмени та грузини (по 8 мат-
чів і, до речі, жодної поразки), італійці та 
литовці (по 6). Протягом відбірного тур-
ніру до ЧС-2010 ці пари розділить іще 
одна – з командами Хорватії та Білорусі 
українці вже зустрічалися по 5 разів.

До зустрічі з сербами «синьо-жовті» під-
ходять із рекордною домашньою серією: 
ось уже 11 матчів поспіль українці на 
своєму полі обов’язково забивають бо-
дай один м’яч. Востаннє без голів госпо-
дарів пройшов поєдинок із Туреччиною 
7 вересня 2005-го.

Новий сезон – нові надії. На те, що у моло-
дого амбіційного тренера все вийде. На 

те, що наші воротарі будуть надійними, а 
форварди – результативними. На те, що 
стара гвардія національної команди ще 
протягом не одного матчу передаватиме 
свій безцінний досвід молоді. Цей про-
цес неодмінно супроводжуватиметься 
маленькими святами – дебютами та юві-
леями. Щодо перших рішення належить 
виключно головному тренеру. Другі ж 
можна передбачити. 

Так, перший номер збірної Олександр 
Шовковський, імовірно, піднесе планку 
свого рекорду за кількістю виступів у 
головній команді до 85 матчів. Дев’ятий 
десяток ігор готується розміняти Андрій 
Шевченко, котрий, за умови збереження 
свого звичного снайперського графіку, 
вже до кінця року здатен довести свій го-
льовий актив до 40 забитих м’ячів. Неда-
леко від круглих показників Андрій Не-
смачний (64 матчі у збірній), Олег Гусєв 
(46), Володимир Єзерський (38) і Андрій 
Воробей (9 голів).

У добру путь, хлопці!

РЕКОРДСМЕНИРЕКОРДСМЕНИ
ЗБІРНОЇ УКРАЇНИЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

ЗАБИТІ МЯ’ЧІ
Андрій ШЕВЧЕНКО                  36 (79)
Сергій РЕБРОВ                          15 (75)
Андрій ВОРОБЕЙ                        9 (67) 
Андрій ГУСІН 9 (71) 
Тимерлан ГУСЕЙНОВ                8 (14)
Максим КАЛИНИЧЕНКО          7 (35) 
Віктор ЛЕОНЕНКО                       6 (14) 
Руслан РОТАНЬ 6 (33)
Олег ГУСЄВ                                    6 (46) 
Андрій ВОРОНІН                         6 (51) 
Олексій БЄЛІК                             5 (19)
Юрій МАКСИМОВ 5 (27) 
Сергій ПОПОВ 5 (54) 
Олександр МЕЛАЩЕНКО  3 (16) 
Сергій СКАЧЕНКО  3 (17) 
Сергій КОНОВАЛОВ  3 (22) 
Сергій НАЗАРЕНКО  3 (25) 
Геннадій ЗУБОВ  3 (29)
Андрій РУСОЛ 3 (40)

У дужках – кількість матчів.
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Історія

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÎÍÀÑÒÓÏÍÈÖÒÂÎ
НАЙМОЛОДШІ СЕРЕД 
НАЙКРАЩИХ

Команда, що називається «збірна Сербії», 
провела свій перший офіційний матч 16 
серпня 2006 року, обігравши чехів – 3:1. 
Цікаво, що цей же суперник протистояв 
у дебютному поєдинку югославам, 28 
серпня 1920 року. Точніше, тоді балканці 
з розгромним рахунком 0:7 поступилися 
представникам Чехословаччини – ще 
однієї країни, утвореної після Першої 
світової війни. Для переможців цей матч 
також був першим у реєстрі.

Заснована 18 квітня 1919 року Фут-
больна спілка королівства Югославія 
(Jugoslovenski nogometni savez) пред-
ставляла команду, в якій поруч грали 
серби, хорвати та словенці. Фіаско в зу-
стрічі з чехословаками сталося в рамках 
Олімпійських Ігор 1920 року в Антвер-
пені. Надалі футбольні турнірі Олімпіад 
стали для «югів» найбільш вдалими се-
ред змагань провідних збірних світу. У 
1960-му в Римі їм узагалі не було рівних 
(у вирішальному матчі подолано датчан 
– 3:1), у 1948, 1952, 1956 попередники 
сьогоднішніх суперників збірної України 
вдовольнялися «сріблом», у 1984-му – 
«бронзою».

Втім, вперше як про футбольну кра-
їну про Югославію заговорили після 
прем’єрної світової першості. В Уругваї 
підопічні тренера Бошко Шимоновича 
фінішували вище за решту європейців. 
На шляху до півфіналу вони сенсаційно 
обіграли одного з фаворитів турніру – 
збірну Бразилії (2:1) та розтрощили болі-
війців (4:0). Однак правом поборотися за 
золоту богиню Ніке поступилися госпо-
дарям (1:6), розділивши третє-четверте 
місця з футболістами США. 

Збірна Югославії на тому турнірі була 
наймолодшою з команд-учасниць, а її се-
редній вік у поєдинку проти бразильців 
– 21 рік і 258 днів – залишається рекор-
дом. По суті, за титул билася молодіжна 
команда. Он де вони, витоки майбутніх 
успіхів югославської юні на європей-
ському та світовому рівнях. 

9:0 – ЦЕ 0:6 НАВПАКИ

Відтоді, як після Другої світової війни пла-
нетарні футбольні форуми поновилися, 

У сьогоднішньому спарингу 
збірній України протистоїть 
команда країни з дещо схожою 
новітньою історією, не менш 
славними спортивними тра-
диціями та постійними амбіці-
ями, спрямованими в майбут-
нє. Втім, у цьому екскурсі ми 
перегорнемо кілька найяскра-
віших сторінок біографії югос-
лавського футболу, що його 
правонаступником є футбол 
сербський.
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югослави стали завсідниками фінальних 
турнірів. У 1962 році вони знову посіли 
четверте місце, у двобої за «бронзу» по-
ступившись господарям – чилійцям (0:1). 
А враження від не зовсім упевненого ви-
ступу на першості-74 у ФРН поліпшили 
за рахунок феєричної перемоги над Заї-
ром. Ті 9:0 досі залишаються найбільшою 
«сухою» перемогою мундіалів (такого ж 
результату двадцятьма роками раніше 
досягли угорці, декласувавши команду 
Південної Кореї; вони ж у 1982-му від-
вантажили десять м’ячів у ворота Саль-
вадору, але пропустили один у свої). 

Останній чемпіонат світу, одним із учас-
ників якого була збірна Сербії та Чорно-
горії, завершився для неї після першо-
го ж етапу. Щоправда, жереб відрядив 
об’єднану ще тоді команду до «групи 
смерті», давши в суперники збірні Ар-
гентини, Нідерландів та Кот-д’Івуару. 
Підсумок виступів колективу, очолю-
ваного Ілією Петровичем, – невтішний: 

три поразки за співвідношення м’ячів – 
2:10. Причому в зустрічі з аргентинцями 
балканці виглядали такими собі хлоп-
чиками для побиття, поступившись із 
рахунком 0:6.

Розчарування очікувало на збірну Сербії 
й у наступному відбірному циклі. Споді-
вання повторити успіх попередників, ко-
трі завойовували «срібло» європейських 
чемпіонатів 1960 та 1968 років, поки 
відкладаються на невизначений термін. 
Тоді, у 60-ті роки минулого століття югос-
лавська збірна вважалася однією із зако-
нодавиць мод у Старому Світі. А найзапе-
кліше суперництво за пальму першості у 
так званому соцтаборі точилося, звісно 
ж, із радянськими командами.

ТІТО ПРОТИ СТАЛІНА

Перша ж дуель – в олімпійському Хель-
сінкі 1952-го – обернулася справжні-
сіньким трилером. Програючи по ходу 
зустрічі 0:4 та 1:5, збірна СРСР зрівняла 
рахунок! Втім, у переграванні сильніши-
ми все ж виявилися югослави (3:1), що 
дало привід сталінським «друзям фіз-
культурників» розформувати базовий 
клуб збірної – легендарний ЦБЧА, позба-
вити звань футболістів і тренерів, а саму 
збірну «законсервувати» більше, ніж на 
два роки. Бо програли не кому-небудь, 
а ідеологічним ворогам, спортсменам 
країни, що нею керував Йосип Броз Тіто 
– «зрадник», «кривавий кат», «агент імпе-
ріалізму».

Протистояння отримало продовження 
вже на наступній Олімпіаді. В далекому 
Мельбурні, у фінальному матчі XVI Ігор 
(у присутності ста тисяч глядачів!), долю 

ЯК ЗАЇР У ДЕВ’ЯТКУЯК ЗАЇР У ДЕВ’ЯТКУ 
«ВЛУЧИВ»«ВЛУЧИВ»

Зустріч між збірними Югославії 
та Заїру стала найдивовижнішим 
матчем чемпіонату світу 1974 
року. Жереб звів до однієї фіналь-
ної групи три фактично рівні на 
той момент команди – Бразилію, 
Шотландію та Югославію, від-
давши їм на поталу аутсайдера 
– Заїр. Завданням кожного з фа-
воритів було забити африканцям 
якнайбільше. Британці, що грали 
з представником Чорного конти-
ненту першими, зупинилися на 
двох «сухих» м’ячах. Бразильці, 
завершуючи виступи в групі, – на 
трьох. А от югослави в другому 
турі відвантажили екзотичній 
команді аж дев’ять! 

Цікаво, що головним тренером 
заїрців був на тому турнірі Благоє 
Відінич, котрий захищав ворота 
югославської збірної на пере-
можній Олімпіаді-1960 в Римі, де 
його назвали «другим Яшиним». 
Досконало знаючи воротарське 
діло, він уже на 21-й хвилині, за 
рахунку 0:4, замінив голкіпера 
збірної Заїру. Але «честолюбний 
дублер» зіграв іще гірше. Й не 
краще за партнерів

...Після завершення гри усміхне-
ний Відінич потискав руки пере-
можцям, давши привід недобро-
зичливцям поміркувати на тему 
чесної гри. Однак злі язики так ні 
до чого й не добазікались. 

Збірна Югославії зразка 1920 року
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ському «Реалу») логічною виглядала 
участь югославської збірної у фіналі Куб-
ку Європи-68. Щоправда, перше місце у 
відбірній групі мало б належати команді 
ФРН, але та несподівано не змогла пере-
грати на виїзді албанців. Зате у чвертьфі-
налі «юги» довели своє право позмага-
тися за трофей – після нічиєї у виїзному 
поєдинку з Францією (1:1) вони розбили 
«триколірних» у Бєлграді – 5:1!

Фінальні змагання, що проходили в Іта-
лії, знову ознаменувалися дзенькотом 
монетки, що її використовували в якості 
жеребу – такий тоді був регламент. Збір-
на СРСР, звівши внічию свій півфінальний 
матч проти господарів, вибула з розігра-
шу саме після підкидання десятифран-
кового жетону. Інакше бути б третьому 
радянсько-югославському фіналу. У вирі-
шальному двобої зі Скуадрою Адзуррою 
команда Югославії вела в рахунку аж до 
80-ї хвилини, поки Доменгіні не сквитав 
гол Джаїча. Для визначення чемпіона 
було передбачене перегравання, в якому 
сильнішими виявилися апеннінці – 2:0.

З європейськими першостями в «югів» 
пов’язаний ще один приємний спогад. 
Допоки в тендері УЄФА за право при-
йняти Євро-2012 не перемогла спільна 
україно-польська заявка, Югославія 
лишалася єдиною з країн Східної Євро-
пи, якій було довірено прийняти кон-
тинентальний фінал. Щоправда, у 1976 
році до вирішального етапу востаннє 
допускалися тільки чотири збірні, й для 
проведення бліц-турніру, що складався 
з двох півфіналів, фіналу й поєдинку за 
третє місце, вистачило двох стадіонів – у 
Загребі та Бєлграді. Та все одно – чим не 
привід для національної гордості.

ЛЕБЕДИНА ПІСНЯ «ЗОЛОТОГО 
ПОКОЛІННЯ»

Рідні стіни арени «Црвена Звезда» й при-
сутність 70 тисяч уболівальників допо-
магали господарям протягом 65 хвилин 
двобою з німцями. Попівода й Джаїч 
забили по голу й треба було хіба що до-
вести гру до переможного кінця. Та Хлое 
скоротив відрив, а Дітер Мюллер на 82-й 
хвилині – перевів зустріч в овертайм, і 
в ньому відзначився ще двічі. Не виста-
чило югославам 90 хвилин і в матчі за 
«бронзу». Проти голландців – знову 2:2, і 
знову поразка за підсумком додаткового 
часу. До речі, всі чотири зустрічі Євро-76 
складалися з чотирьох таймів, а доля ти-

...І КІЛЬКА...І КІЛЬКА
ЦІКАВИХ ФАКТІВЦІКАВИХ ФАКТІВ

Роберт ПРОСІНЕЧКИ – єдиний фут-
боліст, котрий у фінальних турні-
рах світових першостей забивав 
у складі двох різних збірних. На 
мундіалі 1990 року він відзна-
чився голом у матчі Югославія – 
Саудівська Аравія, а вісім років по 
тому засмутив збірну Ямайки вже 
як гравець команди Хорватії.

Тренерське досягнення Велібора 
МІЛУТІНОВИЧА гідне Книги Гін-
несса. Він керував на чемпіонатах 
світу п’ятьма різними збірними 
(1986 – Мексика, 1990 – Коста-
Ріка, 1994 – США, 1998 – Нігерія, 
2002 – Китай).

Югославія завжди виховувала 
вправних снайперів. Двоє з них 
здобували «Золоту бутсу» як най-
кращі голеадори Європи. В 1971 
році трофей дістався Йосипу СКО-
БЛАРУ з французького «Марселя», 
а 20 років по тому – форварду 
«Црвени Звезди» Дарко ПАНЧЕВУ.

Історія
«золота» вирішив єдиний гол Ільїна. А ще 
за два роки команди – фактично в тих 
же складах – зійшлися у двобої за Кубок 
Європи на паризькому стадіоні «Парк де 
Пренс». На гол Галича влучним ударом 
відповів Метревелі, а в додатковий час 
Понедєльник поставив переможну крап-
ку – 2:1. 

1960-ті можна вважати золотим віком 
югославського футболу. Рівно за два мі-
сяці після паризької поразки на «Стадіо 
Олімпіко» в Римі «юги» святкували пере-
могу в олімпійському фіналі. Виграш у 
команди Данії вінчав турнірний шлях, на 
якому майстерність підкріплювалася ве-
зінням. Зокрема, долю путівки до фіналу 
вирішила... монетка. Зігравши внічию з 
італійцями (1:1), югослави виявилися об-
ранцями Фортуни, коли дійшло до сліпо-
го жеребу. А вже у протистоянні з Данією 
їм на заваді ніхто стати не міг. 

ЧОТИРИ МАТЧІ 
ПО ЧОТИРИ ТАЙМИ

На тлі успіхів клубних команд (загреб-
ське «Динамо» завоювало Кубок ярма-
рок у 1967-му, а за рік перед цим бєл-
градський «Партизан» у фіналі розіграшу 
Кубку чемпіонів поступився мадрид-

Саво МІЛОШЕВИЧ, 
рекордсмен 

збірної Сербії
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ДРАГАН ДЖАЇЧ: ЗА КРОК ВІД «ЗОЛОТОГО М’ЯЧА»ДРАГАН ДЖАЇЧ: ЗА КРОК ВІД «ЗОЛОТОГО М’ЯЧА»

Найкращим югославським футболістом усіх часів вважається форвард 
Драган Джаїч. Його професійна кар’єра розпочалася дуже рано – не 
маючи й сімнадцяти років, нападник уже виступав у складі «Црвени 
Звезди», в першому ж своєму сезоні на дорослому рівні виборовши 
титул найкращого гравця країни. 
Дев’ятнацятирічним Джаїч дебютував у збірній. За рік був обраний 
капітаном «плаві», а ще за два став головним героєм югославської 
кампанії в Євро-1968. У чвертьфінальних зустрічах балканці подола-
ли команду Франції – 1:1 на виїзді й 5:1 удома. В активі Драгана – гол 
і чотири результативні передачі! Його ж влучний удар вирішив долю 
півфінального двобою з англійцями: отримавши передачу з глибини 
поля, лівий крайній зловив м’яча на стегно, миттєво розвернувся, по-
шивши у дурні трьох опікунів на чолі зі знаменитим Боббі Муром, і 
спокійно розібрався з голкіпером Бенксом. «Він просто приголомшує 
своїми неповторними фінтами,  – бідкався Мур після гри. – До них не-
можливо пристосуватися, бо арсенал обманних рухів у Джаїча неви-
черпний». 
Його гол у першому фінальному протистоянні з Італією не став «зо-
лотим». А то б, хтозна, можливо, «Золотий м’яч» того сезону дістався 
саме йому. В опитуванні тижневика France Football Джаїч посів третє 
місце, слідом за Джорджем Бестом і Боббі Чарльтоном. 
За 12 сезонів у «Црвені Звезді» він виграв п’ять чемпіонських титулів, 
чотири кубкові розіграші, шість раз визнавався гравцем року й одно-
го разу – найкращим спортсменом Югославії.

тулу вирішувалася збірними ФРН і Чехос-
ловаччини в серії післяматчевих пенальті.

Новий період успіхів югославський фут-
бол пережив наприкінці 1980-х–початку 
1990-х років. На світовій першості 1990 
року в Італії збірна країни дійшла до 
чвертьфіналу, де лише в серії пенальті 
поступилася аргентинцям. «Золоте по-
коління» – Просінечки, Бобан, Міятович, 
Шукер та Ярні – складали основу збір-
ної, що виграла юніорський чемпіонат 
світу-87 в Чилі. За три роки в фіналі мо-
лодіжного Євро троє останніх, а також 
Михайлович, Бокшич і нинішній настав-
ник збірної Сербії Джукич поступилися 
команді СРСР у двох матчах – 2:4 й 1:3. 

«Домашню» гру югослави проводили в... 
італійській Сарденьї, бо восени 1990-го 
благословенні Балкани вже були охо-
плені громадянською війною. «Црвена 
Звезда» у травні 1991-го виграла Кубок 
європейських чемпіонів, представляючи 
вже фактично неіснуючу державу. А ще 
за рік санкції, застосовані ООН до Югос-
лавії, позбавили команду країни висту-
пити у фінальному турнірі континенталь-
ної першості. Данія, що замінила «югів» у 
чільній вісімці, своїм шансом скориста-
лася на всі сто відсотків. На вирішальні 

баталії датчани вибиралися з відпусток, 
а поверталися – тріумфаторами. 

Втім, навіть якщо б югославську збірну 
відсторонили від участі у всіх змаганнях 
пізніше, на Євро-92 в її складі не було б 
хорватів Просінечки, Бобана й Шукера, 
македонця Панчева, словенця Катанеца. 
Поки вони вписували перші рядки до 
біографій збірних новоутворених країн, 
футбольна Югославія відбувала безне-
винну дискваліфікацію, пропустивши 
два відбірні цикли.

Кваліфікацію до чемпіонату світу-1998 
«юги» пройшли блискуче, фінішувавши 
у складній відбірній групі другими, слі-
дом за іспанцями. А у фінальному тур-
нірі були зупинені голландцями за аб-
солютно рівної гри в 1/8. Гідно сходили 
з великої футбольної сцени Стойкович, 
Савичевич, Міятович і Джукич, а їм на 
зміну вже заступало покоління Станко-
вича, Ковачевича й Милошевича. Їхні 
батьківщина й збірна змінили назву – з 
Югославії на Сербію та Чорногорію, а 
згодом і на Сербію. Колективне прізвись-
ко національної команди з «плаві» (сині) 
змінилося на «чрвені». Але залишилися 
славні традиції. Й амбіції, спрямовані в 
майбутнє...

РЕКОРДСМЕНИРЕКОРДСМЕНИ
ЗБІРНОЇ СЕРБІЇЗБІРНОЇ СЕРБІЇ 
(ЮГОСЛАВІЇ)(ЮГОСЛАВІЇ)

КІЛЬКІСТЬ МАТЧІВ
Саво МІЛОШЕВИЧ 102
Драган СТОЙКОВИЧ 85
Драган ДЖАЇЧ 85
Предраг МІЯТОВИЧ 74
Златко ВУЙОВИЧ 70
Бранко ЗЕБЕЦ  65
Сініша МИХАЙЛОВИЧ 64
Славіша ЙОКАНОВИЧ 64
Стьєпан БОБЕК 63
Деян СТАНКОВИЧ 62

ЗАБИТІ М’ЯЧІ 
Стьєпан БОБЕК 38 
Мілан ГАЛИЧ  37
Саво МІЛОШЕВИЧ 36
Благоє МАР’ЯНОВИЧ 36
Райко МІТИЧ  32
Душан БАЄВИЧ 29
Тодор ВЕСЕЛІНОВИЧ 28
Предраг МІЯТОВИЧ 27
Борівоє КОСТИЧ 26
Златко ВУЙОВИЧ 25
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Площа: 88,4 тис. кв. км.
Населення: 10,7 млн. 
Столиця: Бєлград.
Державна мова: сербська.
Грошова одиниця: новий 
югославський динар.

Є правонаступницею Федерації 
футболу Югославії (заснована у 
1919 р.), Федерації футболу Сербії та 
Чорногорії. 

Член ФІФА з 1923 р., УЄФА – з 1954 р. 
(членство відновлено у 1993 р.).

Адреса: Terazije 35 P.O. Box 263 
BELGRADE 11000.
Телефон: +381-11/323 4253.
Факс: +381-11/323 3433.
E-mail: offi  ce@fss.org.yu
Сайт: www.fss.org.yu

Збірна Югославії – віце-чемпіон Євро-
пи 1960 та 1968 рр., олімпійський чем-
піон 1960 р., срібний призер Олімпіад 
1948, 1952, 1956 рр., бронзовий – 1984 
р. Учасник фінальних турнірів чем-
піонатів світу 1930, 1950, 1954, 1958, 
1962, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006 рр.

Найбільша перемога – 10:0 (Югос-
лавія – Венесуела, 14.06.1972).

ÑÅÐÁ²ß

Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Ñåðá³¿
Найбільші поразки – 0:7 (Че-
хословаччина – Югославія, 
28.08.1920; Уругвай – Югославія, 
26.05.1924; Чехословаччина – Югославія, 
28.10.1925). 

Рекордсмен за кількістю виступів – Саво 
МІЛОШЕВИЧ (101). Найкращий снайпер 
– Саво МІЛОШЕВИЧ (36 м’ячів). Найкра-
щий снайпер збірної Югославії – Стьєпан 
БОБЕК (38 м’ячів).

Форма команди: червоні футболки, сині 
труси. Резервна – білі футболки й труси.

Головний тренер – Мирослав ДЖУ-
КИЧ. Народився 19 лютого 1966 р. 
у Шабаці (Сербія). Очолив команду 
01 .01.2008 р.
Виступав за «Мачву», «Рад», «Депортиво» 
(Іспанія), «Валенсія» (Іспанія), «Тенери-
фе» (Іспанія).
Тренерська кар’єра: «Партизан» (2007), 
молодіжна збірна Сербії (2006-07). 
Тренерські досягнення: віце-чемпіон 
молодіжного Євро-2007 (U-21).

Під прапором країни
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Після дати народження гравця вказано його зріст, вагу, клуб, у якому виступає, а також кількість матчів і голів у 
складі збірної Сербії (з 16 серпня 2006 року).

ВОРОТАРІ
Радіша ІЛІЧ 20.09.77 192 79 ОФК 1 -
Владімір СТОЙКОВИЧ 28.07.83 195 92 «Спортінг» Португалія 15 -

ЗАХИСНИКИ
Неманья ВІДІЧ 21.10.81 188 82 «Манчестер Юнайтед» Англія 8 1
Браніслав ІВАНОВИЧ 22.02.84 188 83 «Челсі» Англія 9 1
Антоніо РУКАВІНА 26.01.84 177 81 «Боруссія» Д, Німеччина 8 -

Душко ТОШИЧ 19.01.85 185 80 «Вердер» Німеччина 8 1
Павле НІНКОВ 20.04.85 180 81 «Црвена Звезда» 1 -
Неманья РНІЧ 30.09.84 179 71 «Партизан» 1 -
Александар КОЛАРОВ 10.11.85 187 83 «Лаціо» Італія - -
Александар ЛУКОВИЧ 23.10.82 185 80 «Удінезе» Італія 3 -

ПІВЗАХИСНИКИ
Деян СТАНКОВИЧ 11.09.78 181 75 «Інтер» Італія 11 1
Ненад КОВАЧЕВИЧ 11.11.80 177 78 «Ланс» Франція 14 -
Деян МИЛОВАНОВИЧ 21.01.84 181 75 «Црвена Звезда» - -
Здравко КУЗМАНОВИЧ 22.09.87 186 71 «Фіорентина» Італія 8 2
Мілан СМІЛЯНИЧ 19.11.86 183 75 «Еспаньол» Іспанія 3 1
Зоран ТОШИЧ 24.08.87 171 69 «Партизан» 5 -
Мірален СУЛЕЙМАНІ 05.12.88 178 68 «Херенвен» Нідерланди 1 -
Саша ІЛІЧ 30.12.77 178 70 «Зальцбург» Австрія 3 -

НАПАДНИКИ
Нікола ЖИГИЧ 25.09.80 202 90 «Валенсія» Іспанія 14 7
Данко ЛАЗОВИЧ 17.05.83 183 75 ПСВ Нідерланди 15 6
Мілан ЙОВАНОВИЧ 18.04.81 183 73 «Льєж» Бельгія 7 1
Бошко ЯНКОВИЧ 01.03.84 185 78 «Палермо» Італія 11 3

Âîíè âèéäóòü ïðîòè Óêðà¿íè

Деян СТАНКОВИЧ

Нікола ЖИГИЧ

Ненад КОВАЧЕВИЧ
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ÊÎÌÀÍÄÀ Ç² «ÑÐ²ÁÍÈÌ» ÌÈÍÓËÈÌ
Сербська збірна, як і господарі, проведе в Києві другий матч під 
орудою нового головного тренера. Поєднує суперників і те, що 
їхні теперішні наставники – Олексій Михайличенко та Мирослав 
Джукич – здобували для своїх країн «срібло» молодіжних чемпіо-
натів континенту.
Джукичу нещодавно виповнилося 42 
роки. Він належить до нової генерації 
спеціалістів, із якими пов’язують май-
бутнє сербського футболу. Аби заробити 
репутацію талановитого та перспектив-
ного тренера, колишньому захисникові 
іспанських «Депортиво», «Валенсії» та 
збірної Югославії, учаснику ЧС-1998 та 
Євро-2000 вистачило двох років.

ДВА ЗАВДАННЯ ДЛЯ КЛЕМЕНТЕ

Очоливши молодіжну збірну Сербії, 
Джукич вивів її до фінальної частини 
Євро-2007 (U-21), хоча й не без пригод. 
У стикових іграх балканці спочатку по-
ступилися вдома шведам – 0:3, а потім 

взяли більш ніж переконливий реванш 
на виїзді – 5:0! Ну а далі був не менш захо-
плюючий виступ у Нідерландах. Підопіч-
ні Джукича поклали на лопатки італійців, 
чехів, бельгійців і зупинилися за крок від 
вершини, поступившись у вирішальному 
двобої господарям.

Саме на основі того «срібного» складу 
й будуватиметься національна збірна 
Сербії нового зразка. Достатньо сказати, 
що на її перший у 2008 році матч – проти 
Македонії – тренер викликав 11 героїв 
молодіжного Євро-2007.

Заради справедливості треба зазначити, 
що попередник Джукича – Хав’єр Кле-

МАЙБУТНЄ ВЖЕМАЙБУТНЄ ВЖЕ
СЬОГОДНІСЬОГОДНІ

Друге місце Сербії на молодіж-
ному Євро-2007 упевнило Ми-
рослава Джукича в тому, що і 
національну команду цієї країни 
чекає велике майбутнє. 

– Мої хлопці вже готові до гри 
на вищому рівні. Не тільки як 
гравці, як – чоловіки. Вони від-
чули вимоги світового футболу, і 
знають, що їм необхідно робити. 
Особистість на другому плані, го-
ловне – команда. Дуже важливо, 
аби це правило діяло і надалі. 
Милош Красич, Бошко Янкович, 
Душко Тошич вже є гравцями 
дорослої збірної, і я вірю, що не-
забаром їх приклад наслідують 
інші. Я запевняю: ця збірна Сербії 
відрізняється від попередніх!

Суперник
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менте – також вдавався до омолодження 
складу. Перед іспанцем постала задача 
не тільки потрапити до континенталь-
ного фіналу в Австрії та Швейцарії, але 
й зробити внесок у майбутнє. З другою 
частиною завдання він упорався, заді-
явши у матчах відбірного циклу дюжину 
футболістів «молодіжки», а ось бажану 
путівку вибороти не зумів. Жодного разу 
не програвши головним конкурентам – 
Польщі та Португалії, Сербія фінішувала 
позаду них, втративши важливі очки в 
зустрічах з аутсайдерами.

ШАНС – ДЛЯ КОЖНОГО

У підсумку 6 грудня 2007 року Клементе 
було достроково звільнено з тренер-
ської посади, і менш ніж через три тижні 
національна команда отримала нового 
наставника. Цікаво, що приймаючи про-
позицію Сербського футбольного союзу 
(ФСС), Джукич пішов з поста головно-
го тренера белградського «Партизана», 
який на той момент лідирував у першості 
країни з шістьма очками відриву. Пішов 
із титулом найкращого тренера країни 
минулого року.

Мирослав буде керувати командою не 
тільки під час наступної кваліфікації 
ЧС-2010, але й на Олімпіаді-2008. Його 
контракт з ФСС діятиме протягом двох 
років і може бути пролонгований на 
шість місяців у разі виходу сербів на сві-
товий форум. За інформацією, що надій-
шла з місцевих джерел, на новій посаді 
Джукич отримуватиме 270 тисяч євро на 
рік. Угода також передбачає виплату 500 
тисяч у якості бонусу за здобуття путівки 
до ПАР.

Сам тренер так прокоментував своє 
призначення: «Звісно, я дуже щасливий. 
Можливо, такі важливі повноваження у 
сербському футболі мені дісталися за-
рано, проте з упевненістю дивлюся впе-
ред і вірю, що збірна спроможна досягти 
своєї мети». 

Обговорюючи з журналістами нюанси 
власної кадрової політики, Джукич  під-
креслив, що до паспорту гравців за-
глядати не збирається. «Шанс мають як 
ветерани, так і новачки. Зрозуміло, тих, 
кого не влаштує мій вибір, вистачати-
ме. Це – нормально, адже вдовольнити 
бажання всіх неможливо. Я керуюся ви-

ЗЛЕТИ ТА ПАДІННЯ ДЖУКИЧА-ГРАВЦЯЗЛЕТИ ТА ПАДІННЯ ДЖУКИЧА-ГРАВЦЯ

Чи не найдраматичніша мить у кар’єрі Джукича пов’язана з його 
виступами за іспанський «Депротиво». Аби здобути чемпіонський 
титул-1994, галісійцям в останньому турі Прімери треба було об-
іграти «Валенсію» або ж сподіватися, що конкурент – «Барселона» 
– втратить очки у своєму матчі. Та каталонці свою місію виконали. 
«Депору» ж доля посміхнулася уже в компенсований час, коли за 
рахунку 0:0 рефері призначив 11-метровий у ворота його суперни-
ка. Штатного пенальтиста Донато вже замінили, а Бебето, схибивши 
з позначки в попередній грі, брати на себе відповідальність відмо-
вився. Бити пішов Мирослав і… не зміг переграти голкіпера. «Бар-
са» в підсумку стала чемпіоном завдяки кращому співвідношенню 
забитих та пропущених м’ячів.
«Валенсія», до якої Джукич перейшов у 1997 році, на рубежі сторіч 
по праву вважалася одним з найсильніших клубів континенту. Вона 
двічі поспіль – у 2000-му та 2001-му роках – доходила до фіналу Ліги 
чемпіонів, і югославський захисник брав участь в обох вирішальних 
поєдинках. Втім, здобути почесний трофей Мирославу не судилося: 
команду Ектора Купера примусили капітулювати спочатку «Реал», а 
потім «Баварія».
Футболку національної збірної Югославії Джукич одягав 48 разів 
і двічі при цьому вражав ворота суперника. Він був заявлений на 
ЧС-1998, проте через травму не провів у Франції жодного матчу. 
Згодом 34-річний захисник відіграв чотири зустрічі на Євро-2000, 
де балканці дійшли до чвертьфіналу.

Закінчення на 24-й стор.
Мирослав Джукич - найкращий тренер Сербії 2007 року
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ключно інтересами команди, пріоритет-
на ціль якої – вихід до ЧС-2010», – ре-
зюмував наставник. З огляду на те, що 
серед суперників балканців по відбору 
є Франція, Румунія й Австрія, завдання, 
що стоїть перед Джукичем, легким не 
назвеш.

ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ «ЛЕГІОН»

Збірна, що 26 березня з’явиться на полі 
київського стадіону «Динамо», докорін-
но відрізняється від команди, яка висту-
пала на світовій першості у Німеччині під 
прапором Сербії та Чорногорії. Зі складу 
дворічної давнини до списку кандида-
тів, оприлюдненому Джукичем у січні, 
потрапили лише четверо – захисники 
Неманья Відич з «Манчестер Юнайтед» 
та Івіца Драгутинович з «Севільї», атаку-
ючий хавбек Деян Станкович із «Інтера» 
та форвард-велетень Нікола Жигич із 
«Валенсії». 

Окрім представників цього квартету в 
розпорядженні Джукича є достатньо 
футболістів, спроможних узяти на себе 
лідерські функції. До таких виконавців 

варто, наприклад, віднести 24-річного 
центрального захисника Браніслава 
Івановича, колишнього капітана «мо-
лодіжки», нещодавно придбаного лон-
донським «Челсі» за 12 мільйонів євро. 
Очевидно, важливу роль у тактичних 
побудовах Джукича відіграватимуть хав-
бек італійської «Фіорентини» Здравко 
Кузманович і нападаючий голландсько-
го ПСВ Данко Лазович. Останній, до речі, 
й відзначився у вже згаданому поєдинку 
сербів проти Македонії, який завершив-
ся нічиєю – 1:1. 

Місце у воротах Джукич не побоявся до-
вірити дебютантам національної коман-
ди – Даміру Каріману з турецького «Ко-
ньяспора» й Радіші Ілічу з белградського 
ОФК. Обидва провели на полі по 45 хви-
лин і, за великим рахунком, покладені на 
них надії виправдали. 

Звісно, робота сербського наставника зі 
створення нового ансамблю тільки по-
чалася. Награвання ж складу відбувати-
меться у товариських поєдинках. Окрім 
підопічних Олексія Михайличенка, в 
ролі екзаменаторів балканської команди 
виступлять Ірландія (24 травня) та Німеч-
чина (31 травня).

Закінчення. Початок на 23-й стор.

ЗБІРНА СЕРБІЇ:ЗБІРНА СЕРБІЇ:
ОСТАННІ МАТЧІОСТАННІ МАТЧІ

СЕРБІЯ – ПОЛЬЩА – 2:2
Відбірний матч чемпі-
онату Європи-2008. 21 
листопада 2007 р. Бєл-
град. 3 000 глядачів.
Сербія: Аврамов, Рука-
вина, Іванович, Крстаїч 
(Тошич, 64), Драгутино-
вич, Дуляй (Лазович, 46), 
Ковачевич, Кузманович, 
Красич (Янкович, 76), Йо-
ванович, Жигич.
Голи: 0:1 Муравський (28), 
0:2 Матусяк (46), 1:2 Жи-
гич (69), 2:2 Лазович (71).

СЕРБІЯ – КАЗАХСТАН – 1:0
Відбірний матч чемпі-
онату Європи-2008. 24 
листопада 2007 р. Бєл-
град. 800 глядачів.
Сербія: Аврамов, Стева-
нович, Тутотич, Івано-
вич, Анжелкович, Дуляй, 
Качар, Красич (Янкович, 
24), Йованович (Бабович, 
63), Деспотович, Жигич 
(Фейса, 80).
Гол: 1:0 Жигич (79).

МАКЕДОНІЯ – СЕРБІЯ – 1:1
Товариський матч. 6 
лютого 2008 р. Скоп’є. 
14 000 глядачів.
Сербія: Іліч (Каріман, 46), 
Рукавина (Нінков, 89), 
Відич (Качар, 62), Рнич, 
Драгутинович (Д.Тошич, 
62), Смільянич, Кузма-
нович (Ковачевич, 59), 
З.Тошич (Красич, 59), 
Сулеймані (Янкович, 46), 
Жигич (Йованович, 70), 
Лазович (Бабович, 62).
Голи: 0:1 Лазович (43), 1:1 
Новески (58).

ÊÎÌÀÍÄÀ Ç² «ÑÐ²ÁÍÈÌ» ÌÈÍÓËÈÌ
Суперник
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Югославія – Україна – 0:2 (0:1). Това-
риський матч. 17 травня 2002 р. Мо-
сква. Стадіон «Динамо». 7 000 глядачів.
Арбітр – Малдзінскас (Литва).
Україна: Шовковський, Несмачний, Пар-
фенов (Скрипник, 73), Федоров, Ващук, 
Гусін, Попов (Зотов, 46), Кормильцев (По-
клонський, 65), Шищенко (Мусолітін, 46), 
Ребров (Калиниченко, 82), Воробей (Ска-
ченко, 83). Тренер – Буряк.
Югославія: Єврич, Міркович, Лазетич 
(Короман, 69), Крстаїч, Дмитрович (Дра-
гутінович, 46), Михайлович, Гавранчич 
(Брнович, 46), Джорджевич (Івич, 46), Іліч 
(П`янович, 76), Милошевич (Ковачевич, 
46), Кежман (Маркович, 76). Тренер – Са-
вичевич. 
Голи: 0:1 Попов (27), 0:2 Мусолітін (78). 
На 56-й хвилині Ковачевич не забив пе-
нальті (вище воріт).
Попередження: Попов (25), Несмачний 
(35), Кормильцев (65) – Михайлович (29), 
Лазетич (30), Ковачевич (90+3). 
Вилучення: Скаченко, Михайлович (бій-
ка після закінчення гри).

Попов відкрив рахунок, краще за інших 
зорієнтувавшись у штовханині біля воріт 
Єврича після штрафного, виконаного 
Шищенком. А крапку поставив Мусолі-
тін (на фото вгорі), якого Ребров вивів 
сам на сам із голкіпером. Югослави мали 
кілька нагод відігратися, однак два голи 
Ковачевича рефері скасував через по-
рушення правил, а з 11-метрової позна-
чки форвард запустив м’яч у «молоко».

ЗРУЧНИЙ ОПОНЕНТЗРУЧНИЙ ОПОНЕНТ

У складі збірної СРСР українці до-
сить часто протистояли югосла-
вам. Перший же досвід – участь 
Юрія Войнова у поєдинку 10 лип-
ня 1960 року на стадіоні «Парк де 
Пренс» у Парижі – став «золотим», 
адже то був фінал прем’єрного 
розіграшу Кубку Європи. Надалі 
в зустрічах із командою СФРЮ 
грали київські динамівці Остров-
ський, Каневський, Серебряников 
(2 матчі, 1 гол), Рудаков (4), Мун-
тян (2), Бишовець (1 матч, 1 гол), 
Банников (1), Колотов (3 гри, 2 за-
биті м’ячі), Трошкін (3), Коньков 
(4), Онищенко (1), Веремєєв (1), 
Блохін (2 матчі, 2 голи), Буряк (1 
матч, 1 гол), Дем’яненко (2), Бал-
тача (1), Вік.Чанов (1), О.Кузнецов 
(1), Рац (1), Яковенко (1), Михай-
личенко та Бєланов (по 1), фут-
болісти «Дніпра» Литовченко (2), 
Протасов і Тищенко (по 1).
Нинішній головний тренер збірної 
України свій єдиний товариський 
матч проти команди Югославії 
провів 29 серпня 1987 року в Бєл-
граді, замінивши в перерві Павла 
Яковенка. Тоді радянська збірна 
перемогла – 1:0.
Загалом збірна СРСР зустрічала-
ся з югославськими опонентами 
18 разів, здобувши 11 перемог, 
п’ять поєдинків  звівши внічию 
й лише у двох поступившись за 
співвідношення м’ячів – 35:19.

Попередні зустрічі

Україна – Сербія та Чорногорія – 2:1 
(0:0). Товариський матч. 17 серпня 
2005 р. Київ. Стадiон «Динамо» ім. 
В.Лобановського. 4 000 глядачів.
Арбітр – Микульський (Польща).
Україна: Старцев, Несмачний (Радчен-
ко, 67), Ващук, Єзерський (Тимощук, 54), 
Русол, Шевченко (Венглинський, 46), Ше-
лаєв, Рикун (Назаренко, 58), Воронін (Ре-
бров, 61), Гусін, Гусєв. Тренер – Блохін
Сербія та Чорногорія: Єврич, Драгу-
тинович (Короман, 77), Гавранчич, Відіч 
(Дудіч, 46), Джорджевич (Любойя, 77), 
Дуляй, Марич, Іліч (Вукич, 60), Милоше-
вич, Єстрович (Жигич, 46), Крстаїч (Кеж-
ман, 46).
Попередження: Гусін (15) – Іліч (28), Ву-
кич (65), Крстаїч (80), Дуляй (81).  

Переможний заспів зробив Ребров 
(фото  ліворуч), невідпорно пробивши 
з меж штрафного майданчика. Сергій, 
який влітку знову надягнув форму київ-
ського «Динамо», з’явився у національ-
ній команді після річної перерви, а його 
попередній гол у збірній датувався аж 
квітнем 2002-го! Реєстр снайперів го-
ловної команди того вечора поповнив 
Сергій Назаренко. За відсутності на полі 
Шевченка дніпрянин взявся пробити 
штрафний метрів з 20-ти, поціливши в 
самісінький верхній кут. Гол Кежмана на 
останніх хвилинах лише підсолодив пі-
гулку поразки для гостей.

Â ÀÊÒÈÂ² – ÄÂ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ
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Зірка

²ãîð ÄÓËßÉ: 
«Ì³æ íàìè òà óêðà¿íöÿìè áàãàòî ñï³ëüíîãî»

– Ігор, як і збірна України, серби, після 
успіху у відбірному циклі до чемпіо-
нату світу 2006 року, не змогли квалі-
фікуватися на європейській форум. У 
чому причина, на ваш погляд?
– Ми добре стартували в тому відборі, 
але потім почали втрачати очки там, де 
не можна було цього робити: програли 
Казахстану та Бельгії, вдома не змогли 
переграти Фінляндію, а в гостях – Вірме-
нію... За таких умов сподіватися на те, 
щоб скласти гідну конкуренцію Польщі з 
Португалією годі було й думати.

– Ваша характеристика сучасної збір-
ної Сербії. Хто її лідери?
– Команду очолив Мирослав Джукич, 
який із молодіжною збірною в 2007 році 
завоював «срібло» чемпіонату Європи. 
Логічно, що він узяв курс на омолоджен-
ня складу. А де перевіряти нових грав-
ців, як не в товариських матчах? Проте 
лідерами нашої команди, на мій погляд, 
залишаються Станкович, Жигич, Відіч та 
Драгутинович. 

– В якому зараз стані сербський клуб-
ний футбол? 
– У Сербії, як і в Україні, є дві команди, що 
виокремлюються серед інших: «Парти-
зан» і «Црвена Звезда». Щоправда, у вас 
ситуація дещо краща – до рівня «Дина-
мо» та «Шахтаря» підтягуються «Дніпро» 
з «Металістом». Та й узагалі рівень укра-
їнського клубного футболу вище. А наш 
я б назвав кузнею кваліфікованих кадрів. 
З року в рік Сербію залишають провідні 
гравці, які в сильних європейських ко-
мандах не на останніх ролях. 

– Ви вже чотири роки граєте в Україні. 
Чи змінився рівень місцевого футбо-
лу за цей час?
– Звичайно! Рівень чемпіонату України 
зростає. Коли я тільки приїхав до Доне-
цька, було інакше. Зараз власники клубів 

Невдалий виступ сербів у відбірному циклі Євро-2008 призвів до кадрових змін на тре-
нерському містку команди. Рішенням Футбольного союзу Сербії кермо національної 
збірної віддане Мирославу Джукичу. Повернути втрачені позиції національної команди 
новому керманичу мають допомогти досвідчені, перевірені гравці, які вже пройшли гор-
нило серйозних випробувань. Серед таких футболістів – і ветеран збірної, півзахисник 
донецького «Шахтаря» Ігор ДУЛЯЙ.

Ігор ДУЛЯЙІгор ДУЛЯЙ
Опорний півзахисник збірної Сербії та донецького «Шахтаря».
Чемпіон Сербії та Чорногорії 1999, 2002, 2003 рр. Володар куб-
ка країни 2001 р. У чемпіонатах Сербії та Чорногорії (Югославії) 
провів 154 матчі, забив 4 м’ячі. В Кубку Сербії та Чорногорії 
(Югославії) – 11 матчів, 1 м’яч.
Чемпіон України 2005, 2006 рр. Володар Кубка України 2004 р. 
У чемпіонатах України провів 89* матчів, забив 4 м’ячі. В Кубку 
України – 20 матчів.
У єврокубках відіграв 71 матч (35 – за «Шахтар»).
У збірній Сербії – 48 матчів, 2 м’ячі.
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вкладають все більше коштів у розвиток 
своїх команд, що позначається на конку-
ренції в боротьбі за місця на п’єдесталі.

– Розкажіть, будь ласка, про вашу ро-
дину. 
– У Тополі, де споконвіку живуть Дуляї, у 
мене мати з батьком, два брати й сестра. 
Містечко маленьке, навіть лікарні нема, 
не кажучи вже про пологовий будинок, 
тож місцем мого народження є Аранже-
ловачі, що за десять кілометрів. Батьки за-
ймаються хлібопекарською справою, згід-
но із стародавньою сімейною традицією. 
У Тополі нашій родині належать пекарня 
та крамниця. А старший брат, який свого 
часу пограв у другій сербський лізі, не по-
кинув футбол і збирається відкрити школу 
для майбутніх зірок шкіряного м’яча. 

– Ви – почесний громадянин Тополі. За 
які заслуги?
– Земляки потішили. Я – перша людина з 
Тополі, що потрапила в серйозний про-
фесіональний клуб. У місті визнали, що 
цього достатньо, аби нагородити мене 
титулом почесного громадянина. До 
речі, я отримав його в 17 років.

– Якщо в Тополі приїдуть туристи з 
України, що порадите відвідати?
– У нас є дуже знаменита старовинна 
церква. При ній певний час жив один з 
королів династії Карагеоргієвичів.

– Ви релігійна людина?
– Так, дуже. Я вважаю, що не можна ніко-
му бажати або робити щось погане, інак-
ше потім все обов’язково повернеться.

– Які у вас захоплення, хобі.
– Я люблю грати в тенісбол, у Сербії це 
майже національна забава. Іншими ви-
дами спорту не захоплююсь. Для профе-
сіонала це небезпечно – можна зазнати 
травми. Дуже люблю кіно. Улюблених 
фільмів немає, але переглядаю дуже 
багато: комедії, жахи…

– Як вас називають партнери в збірній 
та клубі?
– І в збірній, і в клубі партнери мене кли-
чуть просто Дукі. Це похідне від мого 
прізвища.

– Чим плануєте зайнятися після за-
вершення кар'єри футболіста?
– По-білому заздрю тим із колег, хто знає 
відповідь на це запитання... Я ще не ви-
значився, але волів би й надалі залиша-
тися у футбольному середовищі. А ще 
в мене є мрія – організувати в Бєлграді 
товариський матч між «Шахтарем» і 
«Партизаном», аби показати українцям 
найкрасивіше місто в світі!

– Між сербами й українцями багато 
спільного?
– Звичайно, адже ми – слов'яни. Віра 
одна, близький менталітет. Навіть мова 
схожа. Деякі слова зовсім однакові. На-
приклад, по-нашому «розумеш», а по-
українськи – «розумієш». «Добре» - воно 
добре і у вас, і в нас. Отож – усе в нас буде 
добре!..

Інтерв’ю підготовлене прес-службою 
ФК «Шахтар» Донецьк

ПАТРІОТ, КІНОМАН,ПАТРІОТ, КІНОМАН,
КУЛІНАРКУЛІНАР

Незважаючи на тривале пере-
бування поза межами рідної 
країни, Ігор Дуляй залишається 
патріотом. «Я люблю все сербське 
– книги, їжу, народну музику, 
фільми й акторів. Дуже подоба-
ються югославські комедії. Споді-
ваюся, про Еміра Кустуріцу чули? 
Надзвичайні фільми знімає. На-
приклад «Чорна кішка, білий кіт», 
«Андеграунд». Проте, наш гумор 
дуже специфічний, мало хто 
окрім нас його розуміє... Ніколи 
не відмовлюсь скуштувати на-
ших національних страв. Особли-
во подобається сарма – аналог 
українських голубців. Іноді можу 
й сам постояти біля плити. Краще 
всього мені вдається омлет».
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Проба пера

КІПР − УКРАЇНА − 1:1 
(1:0). Товариський матч. 
6 лютого. Нікосія. Ста-
діон «Нео ГСП». 1 000 
глядачів.

Голи: 1:0 Алонефтіс (20, з пе-
нальті), 1:1 Мілевський (71). 

Кіпр: Георгалідіс, Хараламбус, 
Оккарідіс (Лабру, 46), Хараламбі-
діс, Міхаель (Гарпозіс, 46), Саціас 
(Марангос, 67), Ясемі (Констан-
тіну, 60), Алонефтіс (Алеку, 80), 
Макрідіс (Теодоту, 60), Христу, 
Ніколау.

Україна: Шовковський, Допіл-
ка (Єзерський, 75), Кучер, Русол, 
Шевчук (Федорів, 75), Гусєв (Гай, 
60), Тимощук, Михалик (Мандзюк, 
89), Ротань (Гладкий, 46), Наза-
ренко, Воробей (Мілевський, 46).

ÊÎÐÈÑÍÀ Í²×Èß ÍÀ ÑÒÀÐÒ²
Свій перший матч під керівництвом 
Олексія Михайличенка національна збір-
на України провела 6 лютого. Прем’єра, 
що відбулася в Нікосії, принесла в това-
риській грі з кіпріотами результативну 
нічию − 1:1. Серед трьох новачків, яких 
викликав Михайличенко до збірної, в 
стартовому складі знайшлося місце лише 
Олегу Допілці. Інші двоє − Віталій Федо-
рів та Віталій Мандзюк − теж вийшли на 
поле, однак лише під завісу матчу. 

НАСТИРНИЙ АЛОНЕФТІС

Початок першого тайму пройшов за пев-
ної переваги господарів поля. Вже на 9-й 
хвилині вони мали чудову нагоду відкри-
ти рахунок, проте Ефстатіос Алонефтіс , 
який зіграв на добиванні, влучив у штан-
гу. Друга спроба півзахисника вразити 
ворота Шовковського виявилася вдалою 
− на 20-й хвилині він реалізував пеналь-
ті, призначений за фол Олександра Ку-

чера на Константіносі Макрідесі. Після 
цього гості заволоділи територіальною 
ініціативою, подовгу контролюючи м’яч. 
Втім, кіпріоти впевнено захищалися, і по-
справжньому небезпечних моментів біля 
їхніх воріт до перерви не виникало: укра-
їнці обмежились лише ударами здалеку 
Сергія Назаренка та Анатолія Тимощука. 

ВІДПОВІДЬ ВІД МІЛЕВСЬКОГО

Другий тайм розпочався з атак «синьо-
жовтих». Небезпечно пробивали Наза-
ренко та Андрій Русол, підвищили свою 
активність форварди Олександр Гладкий 
та Артем Мілевський. Саме останній і 
відновив рівновагу потужним ударом 
з-за меж штрафного майданчика. Це був 
дебютний гол киянина за національну 
збірну. Українці прагнули розвинути успіх 
і двічі були близькими до цього. Та м’яч 
після штрафного у виконанні Тимощука 
пройшов поруч зі штангою, а під завісу гри 
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ФАРТОВИЙ ЛАЮКСФАРТОВИЙ ЛАЮКС

Поєдинок Україна – Сербія об-
слуговуватиме суддівська бри-
гада із Латвії. Арбітр – Романс 
Лаюкс, асистенти – Арніс Лем-
кінс та Юрійс Поповиченко. 

Лаюкс – рефері ФІФА, найдосвід-
ченіший з латвійських служителів 
Феміди. У вищому дивізіоні своєї 
країни він провів понад 350 мат-
чів, а зустрічі за участю збірної 
України обслуговував тричі, при-

чому всі зустрічі пройшли у Києві. 
19 серпня 1998 року він зафіксу-
вав перемогу «синьо-жовтих» над 
командою Грузії – 4:0, за рік під 
акомпанемент свистків латиша 
наші земляки в рідних стінах розі-
йшлися миром із болгарами (1:1), 
і, нарешті, 12 жовтня 2005-го – 
обіграли японців із рахунком 1:0.

Сьогодні, 26 березня, грають-
ся такі товариські матчі:
Шотландія – Хорватія
Франція – Англія 
Білорусь – Туреччина 
Андорра – Латвія 
Вірменія – Казахстан
Іспанія – Італія
Португалія – Греція
Швейцарія – Німеччина
Австрія – Нідерланди
Швеція – Бразилія
Данія – Чехія
Румунія – Росія
Польща – США
Люксембург – Уельс
Угорщина – Словенія
Естонія – Канада
Півн. Ірландія – Грузія 
Словаччина – Ісландія 
Мальта – Ліхтенштейн
Молдова – Албанія
Ізраїль – Чилі
Чорногорія – Норвегія 
Боснія – Македонія
Литва – Азербайджан
Бельгія – Марокко

лише відмінна реакція голкіпера острів’ян 
врятувала його команду від поразки після 
ще одного «пострілу» Назаренка. 

ЗИМОВИЙ ДОСВІД

«Сьогодні ми продемонстрували навіть 
не весняний, а зимовий футбол, – про-
коментував поєдинок Олексій Михай-
личенко. – Це стосується і швидкостей, 
і координації рухів, і роботи з м’ячем. 
Втім, немає жодних сумнівів, що хлопці 

старалися і дійсно прагнули досягти по-
зитивного результату. В першому таймі 
ми припустилися надто вже багато поми-
лок в обороні, одна з яких і призвела до 
голу. Що ж, усе закономірно, адже в цьо-
му поєднанні захисна ланка української 
збірної діяла вперше. Саме такі матчі 
допомагають налагодити взаєморозу-
міння між футболістами та награти нові 
тактичні схеми. З цієї точки зору зустріч 
у Нікосії, безперечно, виявилася дуже 
корисною для нашої команди».

booklet-serb.indd 29 22.03.2008 2:27:25



30

Вперше у своїй історії збірна України проводить матч 26 березня. Загалом першого 
весняного місяця головна команда країни грала 16 разів. Підсумки – по шість пере-
мог і поразок, чотири нічиї, співвідношення м’ячів – 11:16.
Цікаво, що три перші березневі поєдинки наші земляки програли, а три останні – ви-
грали, причому «насухо». Поразка від хорватів, датована 1995-м роком, досі залиша-
ється найдошкульнішою серед невдач «синьо-жовтих» (із таким же великим рахун-
ком українці поступилися ще тільки іспанцям на світовій першості-2006). Прикрим 
виявився й результат двобою з румунами в 2002-му, в рамках бліц-турніру на Кіпрі, 
коли чотири голи без відповіді влетіли в наші ворота протягом перших 36 хвилин, і 
лише влучний удар Шищенка підсолодив пігулку. 
Натомість домашня перемога над командою Данії стала однією з відправних точок 
у відбірному турнірі ЧС-2006. Цінніші за деякі перемоги мирні угоди в поєдинках із 
французами (на той момент чемпіонами світу) в 1999-му та з іспанцями в 2003-му. 
Пам’ятаєте фантастичний постріл Горшкова на доданих хвилинах зустрічі з піреней-
цями? А відкрив рахунок тоді Воронін – один із трьох найкращих голеадорів збірної 
в її березневих баталіях. В активі Андрія – два голи, стільки ж – у Сергія Реброва 
й Олега Гусєва. Окрім Горшкова та Шищенка, у воротах суперників розписувалися 
також Коновалов, Шевченко та Єзерський. 

У ЦЕЙ ДЕНЬ...У ЦЕЙ ДЕНЬ...

В Україні відзначається День 
внутрішніх військ, у Бангладеш 
– День Незалежності, у В’єтнамі 
– День молоді. 
Народилися американський 
драматург Теннессі Уїльямс 
(1911–1983), італійський режи-
сер Тінто Брасс (1933), російські 
актори Олексій Петренко (1938) 
та Олексій Булдаков (1951), 
американська співачка Дайана 
Росс (1944), російський музикант 
Володимир Пресняков (1946), 
німецький письменник Патрік 
Зюскінд (1949).
У 1845 році в США запатентували 
медичний пластир. У 1881-му 
– Румунію оголошено королів-
ством. У 1947 році в СРСР видано 
указ про скасування смертної 
кари. 1989-го року в Радянсько-
му Союзі вперше на альтерна-
тивній основі відбулися вибори 
народних депутатів. У 1995-му в 
семи країнах ЄС набули чинності 
Шенгенські угоди про скасування 
візового контролю на кордонах. 
2000 рік: на виборах президента 
Росії в першому турі переміг Во-
лодимир Путін.

Цей гол Андрія ВОРОНІНА 
у ворота збірної Данії 
став одним із найважливіших 
у відбірному турнірі ЧС-2006

Березнева статистика

ÃÎËÈ ÒÀ ÏÐÎË²ÑÊÈ

ЗБІРНА УКРАЇНИ: ВСІ МАТЧІ В БЕРЕЗНІ
15.03.94 Ізраїль – Україна – 1:0            ТМ
25.03.95 Хорватія – Україна – 4:0         ЧЄ
29.03.95 Україна – Італія – 0:2               ЧЄ
23.03.97 Україна – Молдова – 1:0       ТМ
29.03.97 Албанія – Україна – 0:1          ЧС
20.03.99 Грузія – Україна – 0:1               ТМ
27.03.99 Франція – Україна – 0:0         ЧЄ
24.03.01 Україна – Білорусь – 0:0         ЧС
28.03.01 Уельс – Україна – 1:1               ЧС
21.03.02 Японія – Україна – 1:0            ТМ

27.03.02 Румунія – Україна – 4:1          ТМ
29.03.03 Україна – Іспанія – 2:2            ЧЄ
31.03.04 Македонія – Україна – 1:0    ТМ
30.03.05 Україна – Данія – 1:0               ЧС
25.03.07 Фарери – Україна – 0:2          ЧЄ
28.03.07 Україна – Литва – 1:0               ЧЄ

ТМ – товариський матч, ЧЄ – відбірний 
турнір чемпіонату Європи, ЧС – відбір-
ний турнір чемпіонату світу.
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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

КАЛЕНДАР МАТЧІВ 
2008

20 серпня
Казахстан – Андорра

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

×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÑÂ²ÒÓ-2010 
Â³äá³ðíèé òóðí³ð. Çîíà ÓªÔÀ

РЕЙТИНГ ФІФАРЕЙТИНГ ФІФА
Станом на березень 2008 р.

1. Аргентина                                  1556 
2. Бразилія 1514 
3. Італія 1505 
4. Іспанія 1355 
5. Німеччина 1294 
6. Чехія 1253 
7. Франція 1234 
8. Португалія 1206 
9. Нідерланди 1179 
10. Греція 1160
11. Англія 1142
12. Хорватія 1101
13. Румунія 1060 
14. Шотландія 1020 
15. Гана 1003 
16. Мексика 990 
17. Камерун 967 
18. Туреччина 924 
19. Болгарія 922 
20. Колумбія 909 
21. Росія 906 
22. Ізраїль 894 
23. Кот д’Івуар 886 
24. Польща 885 
25. Швеція 885 
26. Парагвай 844 
27. Норвегія 843 
28. США 837 
29. Уругвай 829 
30. Єгипет 825 
31. Сербія 815 
32. УКРАЇНА 814 
33. Данія 787 
34. Півн. Ірландія 763 
35. Фінляндія 730 
36. Японія 702 
37. Ірландія 690 
38. Австралія 667 
39. Чилі 658 
40. Швейцарія 650 
41. Іран 645 
42. Бельгія 635 
43. Гондурас 625 
44. Сенегал 622 
45. Малі 621 
46. Нігерія 618 
47. Півд. Корея 613 
48. Гвінея 611 
49. Марокко 607 
50. Сауд. Аравія 596 
...61. Білорусь
...105. Казахстан
...179. Андорра

У південноафриканському місті Дурбан 25 листопада минулого року відбулося же-
ребкування групового етапу кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2010 року. 
Формула змагань європейської зони передбачає, що безпосередньо до фінальної 
частини ЧС-2010 потраплять переможці дев’яти відбірних груп, а також чотири збір-
ні, які успішно подолають стадію плей-офф. У стикових іграх путівки до ПАР виборю-
ватимуть вісім кращих команд із тих, що посядуть у своїх групах другі місця.  

Група 1. Португалія, Швеція, Данія, Угорщина, Албанія, Мальта. 
Група 2. Греція, Ізраїль, Швейцарія, Молдова, Латвія, Люксембург.
Група 3. Чехія, Польща, Північна 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. 

Група 6: Хорватія, Англія, УКРАЇНА, Білорусь, Казахстан, Андорра.
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Фінальний турнір континентальної першості з 
футболу 2012 року прийматимуть Україна та 
Польща. Європейський союз футбольних асоціацій 
продовжує традицію, започатковану рішенням 
віддати вирішальні змагання за участю 
найкращих збірних Старого Світу Бельгії та 
Нідерландам. Цього літа Євро гостюватиме в 
Австрії та Швейцарії, а за чотири роки 
завітає до нас. 

Які можливості відкриває Євро-2012 для України?

По-перше, це – фантастичне спортивне 
свято. Протягом місяця увагу всього світу 
привертатимуть події, що розгортатимуться на 
вітчизняних стадіонах. 

Але Євро-2012 – це не лише свято його величності 
Футболу. Це ще й унікальний спосіб відновлення 
громадсько-політичної та економічної 
стабільності в нашому житті. Суттєве 
поліпшення якості усіх його сфер, доведення їх до 
європейських стандартів. Амбітний футбольний 
проект дає змогу докорінно змінити не лише 
спортивну інфраструктуру країни, але й 
обличчя її соціальної галузі – доріг, транспорту, 
комунікацій, готелів, закладів побутового 
обслуговування, громадського 
харчування тощо. 

Завдяки футболу Україна за короткий час 
може реалізувати те, чого за інших умов не 
спромоглася б зробити й за 30-40 років! На прикладі 
проекту Євро ми маємо довести всьому світові 
свою самодостатність та приналежність до 
європейської цивілізації. 

Так, за час, що минув після нашої історичної 
перемоги в тендері УЄФА, зроблено не дуже 
багато. Є всі підстави для справедливої критики 
української влади за неспішність, вайлуватість, а 
місцями й тяганину у вирішенні принципових для 
підготовки до турніру питань. Втім, не варто 
занадто драматизувати ситуацію. Процес 
підготовки до Євро-2012 рухається зі швидкістю, 
запрограмованою логікою громадсько-політичного 
та економічного життя країни в період 
становлення молодої демократії.

Для того, щоб збудувати будинок, спочатку треба 
прокласти дороги до будівельного майданчика, 
завезти будівельні матеріали, закласти 
фундамент тощо. Приймаючи історичне рішення, 
УЄФА усвідомлював: на відміну від ситуації в Бельгії 
та Голландії, Австрії та Швейцарії, де існуючі 
суспільні умови потрібно було лише адаптувати 
до сучасних вимог, Україні слід побудувати новий 
дім, який урочисто й відкриватиметься святом 
футболу-2012.

ªÂÐÎ-2012: øàíñ äëÿ Óêðà¿íè
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