
ФУТБОЛ
ФУТБОЛ
ФУТБОЛ
ФУТБОЛ
ФУТБОЛ

Донецьк

Стадіон
«Донбас Арена»

11 серпня 2010
21.00

Офіційна прОграма матчу націОнальних збірних

НІДЕРЛАНДИ
грама матчу наці
грама матчу наці
грама матчу наці
грама матчу наці
грама матчу націООнальних збірних

нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних

НІДЕРЛАНДИ
грама матчу наці
грама матчу наці
грама матчу наці
грама матчу наці
грама матчу націООнальних збірних

нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних
нальних збірних

УКРАЇНА

ФУТБОЛ
ФУТБОЛ

ДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецькДонецьк

СтадіонСтадіонСтадіонСтадіонСтадіонСтадіонСтадіонСтадіон
«Донбас Арена»«Донбас Арена»«Донбас Арена»«Донбас Арена»«Донбас Арена»«Донбас Арена»«Донбас Арена»«Донбас Арена»«Донбас Арена»«Донбас Арена»

УКРАЇНА
УКРАЇНА



2 | Матч національних збірних. Україна — Нідерланди



ЗМІСТ

матч національних збірних
україна – нідерланди

уКраЇна

7  Склад збірної

12  і гра, і результат

 Інтерв’ю Мирона Маркевича

14  із початком – склалося. 

чекаємо продовження

  Цікаві цифри та факти 

«синьо-жовтих»

18  гармата і муза 

Олександра алієва

  Інтерв’ю зі стріляючим 

плеймейкером

22 завдання на літо

 Помаранчевий урок у Роттердамі

23 «і створив бог марко...» 

  Команда Лобановського була 

за крок від дива

32 Дебют – на «відмінно»

  Україна – Литва – 4:0

33 і знову – магія львова 

  Україна – Румунія – 3:2

34 Вдалий експеримент

  Норвегія – Україна – 0:1

ніДЕрланДи 

25 Склад збірної

28  нова тотальність 

летючих голландців

  Берт ван Марвейк пожертвував 

видовищем

30 Високі амбіції нижніх земель

  Кройфф, ван Бастен, Гулліт та інші

фото Олександра заДіраКи, павла КубанОВа,
з архівів ффу та нідерландського футбольного союзу.

© управління інформаційної політики ффу. упорядник – Юрій КОрзачЕнКО.
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ПерСПекТива

надії розквітають восени

Донецьк – третє українське 
місто, де проведе свій 
матч очолювана Мироном 
Маркевичем національна 
збірна. Харківський дебют 
і львівське продовження 
були напрочуд вдалими 
– наша головна команда 
здобула дві перемоги, 
забивши сім м’ячів. Три 
з них записав на свій 
рахунок Олександр Алієв, 
котрий, схоже, готовий 
тягти на себе ковдру 
одного з лідерів колективу. 
Два – в активі рекордсмена 
нашого футболу Андрія 
Шевченка. Отаке 
поєднання славетних 
традицій і переможних 
амбіцій, сплав досвіду й 
молодості.
Талановита юнь усе гучніше 

заявляє про себе в формі 
першої збірної, сповнюючи 
вболівальницькі серця 
надією. Сьогодні ця надія 
розквітне на «Донбас 
Арені» в зустрічі з 
віце-чемпіонами світу. 

Незважаючи на те, що 
голландці не привезли 
на цей спаринг жодного 
з героїв мундіалю в ПАР, 
вони є грізним суперником, 
представниками однієї 
з провідних футбольних 
націй світу. 
Особливої інтриги 
матчу синьо-жовтих 
і помаранчевих 
додають і підсумки 
жеребкування стикового 
раунду Ліги чемпіонів, 
у якому зійдуться 
київське «Динамо» й 
амстердамський «Аякс». 
Вони сперечатимуться за 
путівку в груповий раунд, 
де Україна вже має одного 
представника – «Шахтар». 
Тож сьогодні в Донецьку 
вже відчуватиметься 
дихання чергової цікавої 
футбольної осені. І збірна, 
і провідні наші клуби – 
повноправні її учасники.
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Збірна України з 1992 р. провела 165 
матчів: 70 перемог, 49 нічиїх, 46 поразок, 
м’ячі – 213:163. Вдома – 71 матчі: +38, 
=22, –11, м’ячі – 1114:56. На виїзді – 80 
поєдинків: +26, =24, –30, м’ячі – 83:92. 
На нейтральних полях: 14 ігор: +6, =3, –5, 
м’ячі – 16:15.

Учасник фінального турніру ЧС-2006 
(чвертьфінал).
Найбільші перемоги – 6:0
(Україна – Азербайджан, 15.08.2006; 
Андорра – Україна, 14.10.2009).
Найбільші поразки – 0:4
(Хорватія – Україна, 25.03.1995;
Іспанія – Україна, 14.06.2006).
Рекордсмен за кількістю виступів –
Андрій ШЕВЧЕНКО (96 матчів).
Найкращий снайпер –
Андрій ШЕВЧЕНКО (45 м’ячів).
Позиція в рейтингу ФІФА
на липень 2010 р. – 25-е місце.
Найвища позиція:
11-е місце (лютий-травень 2007 р.). 
Найнижча позиція: 132 (вересень 1993 р.). 
Найбільший прогрес: +30 (липень 2006 р.). 
Найбільший регрес: –12 (липень 1996 р.). 

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

Головний тренер – Мирон МАРКЕВИЧ 

Народився 1 лютого 1951 р. у Винниках 
(Львівщина). Очолив національну збірну 1 
лютого 2010 р. 
Виступав за «Карпати» Львів (дубль), СКА 
Львів, «Спартак» Орджонікідзе, «Торпедо» 
Луцьк. 
Тренерська кар’єра: «Торпедо» Луцьк 
(1984), «Карпати» Львів (1992/93-194/95, 
1996/97-1998/99, 2001/02-2003/04), 
«Волинь» Луцьк (1991-1992), «Поділля» 
Хмельницький (1995/96), «Кривбас» 
Кривий Ріг (1990, 1995/96), «Металург» 
Запоріжжя (1998/99-2001/02), «Анжі» 
Махачкала, Росія (2002), «Металіст» 
Харків (з липня 2005 р.) 
Тренерські досягнення: бронзовий призер 
чемпіонатів України 1998, 2007, 2008, 
2009, 2010 рр., фіналіст розіграшів Кубку 
України 1993 і 1999 рр.
Асистенти – Юрій КАЛИТВИНЦЕВ, 
Олександр ХАЦКЕВИЧ, Семен АЛЬТМАН.

федерація футболу україни
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.

УКРАЇНА • Площа: 603,7 тис. кв. км • Населення: 46,3 млн. • Столиця: Київ •  Державна мова: українська • Грошова одиниця: гривня

вІЗиТка
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Рік І Г
2010 1 –

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

18 -

Рік І Г
2007 4 –
2008 5 –
2009 8 –

2010 1 –

Андрій ДИКАНЬ 
Воротар
Народився 16 липня 1977 р. в Харкові.
192 см, 84 кг
«ТеРеК», Росія
Дебют у збірній:
2.06.2010, Норвегія – Україна – 0:1

1 -

Василь КОБІН
Захисник
Народився 24 травня 1985 р.
у Страбичові (Закарпатська обл.).
179 см, 74 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
05.09.2009, Україна – Андорра – 5:0

9 -

Рік І Г
2009 6 –
2010 3 –

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

24 -

Рік І Г
2007 7 –
2008 6 –
2009 8 –

2010 3 –

Рік І Г
2010 2 –

Артем ФЕДЕЦЬКИЙ
Захисник
Народився 26 квітня 1985 р.
в Нововолинську (Волинська обл.).
183 см, 76 кг
«КАРпАТи» Львів
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – Литва – 4:0

2 -

Олександр РОМАНЧУК
Захисник
Народився 21 жовтня 1984 р. у Києві.
178 см, 73 кг.
«МеТАЛІСТ» Харків
Дебютант збірної.

- -

ЗБІрНа УкраЇНи
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НашІ НадІЇ

Євген ЧЕБЕРЯЧКО
Півзахисник
Народився 19 червня 1983 р. у Києві.
180 см, 75 кг.
«ДНІпРО» Дніпропетровськ
Дебютант збірної.

- -

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

18 -

Рік І Г
2006 1 –
2007 5 –
2008 5 –

2009 5 –
2010 2 –

Євген КОНОПЛЯНКА 
Півзахисник
Народився 29 вересня 1989 р.
в Кіровограді.
176 см, 69 кг
«ДНІпРО» Дніпропетровськ 
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – Литва – 4:0

3 1

Рік І Г
2010 3 1

Рік І Г
2010 3 –

Денис ОЛІЙНИК
Півзахисник
Народився 16 червня 1987 р. в 
Запоріжжі.
175 см, 63 кг
«МеТАЛІСТ» Харків 
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – Литва – 4:0

3 –

Ярослав РАКИЦЬКИЙ
Півзахисник
Народився 3 серпня 1989 р.
у першотравневську
(Дніпропетровська область).
180 см, 70 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
10.10.2009, Україна – Англія – 1:0

5 1

Рік І Г
2009 4 1
2010 1 –

Руслан РОТАНЬ
Півзахисник
Народився 29 жовтня 1981 р. у полтаві.
176см, 69 кг
«ДНІпРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
12.02.2003, Туреччина – Україна – 0:0

43 6

Рік І Г
2003 2 –
2004 5 1
2005 8 2
2006 10 2
2007 7 1

2008 1 –
2009 7 –
2010 3 –
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ЗБІрНа УкраЇНи

Олександр АЛІЄВ 
Півзахисник
Народився 3 лютого 1985 р.
у Хабаровську (РСФСР).
173 см, 66 кг
«ЛОКОМОТиВ» Москва, Росія
Дебют у збірній:
06.09.2008, Україна – Білорусь – 1:0

11 3

Рік І Г
2008 4 –
2009 5 –
2010 2 3

Анатолій ТИМОЩУК
Півзахисник
Народився 30 березня 1979 р. у Луцьку.
181 см, 70 кг.
«БАВАРІЯ», Німеччина
Дебют у збірній:
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

95 1

Рік І Г
2000 4 –
2001 12 –
2002 8 1
2003 9 –
2004 9 –

2005 10 –
2006 12 –
2007 10 –
2008 7 –
2009 11 –
2010 3 –

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

29 4

Рік І Г
2006 6 –
2007 5 –
2008 5 1

2009 11 3
2010 2 –

Андрій ШЕВЧЕНКО
Нападник
Народився 29 вересня 1976 р.
у Яготині, (Київська обл). 183 см, 75 кг.
«ДиНАМО» Київ
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
2002 2 –

2003 8 3
2004 6 4
2005 6 2
2006 8 5
2007 8 3
2008 6 3
2009 9 4
2010 2 2

96 45

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

15 4

Рік І Г
2008 5 1
2009 8 3
2010 2 –

Андрій ВОРОНІН
Нападник
Народився 21 липня 1979 р. в Одесі.
179 см, 75 кг.
«ДиНАМО» Москва, Росія
Дебют у збірній:
27.03.2002, Румунія – Україна – 4:1

61 6

Рік І Г
2002 4 1
2003 9 1
2004 6 -
2005 8 1

2006 13 2
2007 11 1
2008 5 -
2009 5 -

ЗБІрНа УкраЇНи
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ІЗ Перших вУСТ

– Гадаю, ми виконали завдання, 
окреслені на перший збір, – розпочав 
розмову наставник. – Перш 
за все необхідно було ближче 
познайомитися з кандидатами в 
збірну, перевірити їх у дії. Однак, 
звичайно, й питання досягнення 
позитивних результатів стояло на 
порядку денному одним із головних. 

– Із новачків, що їх ви запросили 
під знамена національної команди, 
найкращим чином проявив себе 
дніпропетровець Євген Коноплянка. 
Наскільки несподіваною стала для 
вас упевнена гра цього молодого 
футболіста? 

– Ми уважно спостерігали за ним 
раніше, і я був переконаний, що Євген 
не загубиться в першій команді, 
продемонструє свої талант, уміння й 
характер. 

– Коноплянка – не єдиний представник 
талановитої молоді, нове покоління 
якої, схоже, стукає в двері великого 
футболу. Ті ж Ярмоленко, Гармаш, 
Зозуля моментами демонструють 
зрілу гру вже не тільки на внутрішній 
арені, але й у міжнародних баталіях. 
Як ви оцінюєте перспективи цих 
хлопців, двоє з яких вже дебютували 
у збірній, закріпитися в обоймі 
головної команди до Євро-2012? 

– У кожного з них – палке бажання 
пробитися до збірної, і ми 

розраховуємо на цих виконавців. 
Однак поки що вони виконують свою 
турнірну місію в «молодіжці», яка 
наразі лідирує у відборі до Євро-2011. 
Тож із шести контрольних матчів, які 
плануємо зіграти до кінця цього року, 
зможемо їх побачити лише у грі проти 
збірної Швейцарії в листопаді. 

– Після попередніх ігор ви окреслили 
коло проблем, чи не головною з яких 
була недостатня надійність оборони. 
Сьогодні до розташування збірної не 
викликаний Русол, натомість отримав 
запрошення його партнер по «Дніпру» 
Чеберячко... 

– Ми шукаємо нових виконавців, 
оскільки переймаємося не 
локальними проблемами захисної 
ланки, а командною грою в обороні 
загалом. Контрольні матчі оголили 
певні слабкі місця, без зусиль 
у цьому напрямку серйозних 
результатів досягти навряд чи буде 
можливо. Тому продивляємося не 
лише номінальних центральних 
захисників, а й тих футболістів, 
які відпрацьовуватимуть у захисті 
незалежно від того, де грають – чи то 
в атаці, чи в середній лінії. 

– Повернення Чигринського до 
«Шахтаря» стало для вас доброю 
новиною, чи не так? 

– Авжеж. Тепер у Дмитра буде більше 
ігрової практики. Якби ще й Тимощук 

знайшов собі постійне місце на полі 
у складі свого клубу, я був би взагалі 
задоволений. 

– До зустрічі з Нідерландами 
готувалися двоє голкіперів – П’ятов 
і Дикань. Хто з них розглядається 
тренерським штабом як перший номер, 
а хто – як запасний?

– Ці запитання краще поставити 
тренеру воротарів Андрію Кудимову: він 
буде визначати – хто на даний момент 
кращий. Зважаючи на те, що і Дикань, 
і П’ятов постійно грають у своїх клубах, 
особливих проблем на цій позиції 
не бачу. Сподіваюся, що й два наші 
Олександри – Горяїнов і Шовковський 
– не засидяться в лазареті, адже й на 
них ми розраховуємо, ні в якому разі 
не списуємо досвідчених воротарів з 
рахунків. 

– Євген Селезньов потужно провів 
старт чемпіонату країни, відзначився 
в Лізі Європи. Тренерський штаб не 
міг не відреагувати на такий сплеск 
активності бомбардира «Дніпра», чи 
не так? 

– Все в його руках, ми даємо Євгену ще 
один шанс. Скажу відверто, у нас були 
претензії до його поведінки та підходу 
до роботи. Сподіваюся, він зрозумів, що 
від нього вимагається в збірній... 

– Наскільки на плани тренерського 
штабу української збірної вплине те, 
що голландці привезли до Донецька 
резервний склад? 

– Мене це не надто хвилює. Для 
нас головне – наша гра і наш склад. 
Сподіваюся, ті, хто вийде на поле в 
синьо-жовтій формі, поважатимуть 
свого суперника, нехай у його 
складі й не буде героїв останньої 
світової першості. В Голландії 
багато хороших футболістів: який 

  мирон марКЕВич:
«голландці – серйозний 
суперник у будь-якому складі»
Вигравши три матчі з трьох проведених очолюваною 
ним збірною, Мирон Маркевич видав найуспішніший 
старт серед усіх наставників нашої національної команди. 
В ексклюзивному інтерв’ю для програмки Мирон 
Богданович проаналізував здобутки стартового етапу 
дворічного циклу підготовки збірної до домашнього 
Євро-2012 та зазирнув у найближче майбутнє колективу.
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би склад не приїхав, це – серйозний 
супротивник. 

– А яку оцінку ви поставили б 
помаранчевим за виступ на Кубку світу 
ФІФА? Зокрема, що скажете про роботу 
тренерського штабу на чолі з ван 
Марвейком?

– Я слідкував за цим фахівцем іще 
відколи він працював у дортмундській 
«Боруссії» та «Фейєнорді». 
Відчувається тверда рука тренера: 
наставник знає, чого хоче, і знає, 
як передати це знання підопічним. 
Кожен із його футболістів достеменно 
володіє своїм маневром... По-людськи 
голландців, звичайно, шкода: третій  
раз грати у фіналі чемпіонату світу 
і третій раз програти – більш, ніж 
прикро. Та це – футбол. Хтозна, як би 
розвивалися події у фіналі світової 
першості, якби Роббен забив. Але 
мені здається, що Іспанія перемогла 
заслужено. Якість гри команди Вісенте 
дель Боске була усе ж найвищою серед 
усіх учасників турніру в ПАР. До того 
ж піренейцям трохи пощастило, а без 
Фортуни в спорті, як відомо – нікуди.

– Чи засмутив Вас той факт, що 
Аргентина швидше за все не буде 
нашим суперником цього року?

– Аж ніяк. Не буде Аргентини, буде 
хтось інший із серйозних опонентів, 
можливо, Німеччина. ФФУ та її 
партнери роблять усе, аби нашими 
суперниками протягом цих двох 
років були якомога сильніші збірні. 
Попередню згоду на участь у спарингу 
7 вересня дали чилійці, 12 жовтня, 
вірогідно зустрінемося з Уругваєм. 
Непроста гра чекає на нас і 4 вересня 
у Польщі, і 17 листопада у Швейцарії. 
Швейцарці – єдині, кому на Кубку 
світу вдалося обіграти іспанців, 
майбутніх чемпіонів. 

– Пріоритети для збірної все ті ж: на 
першому місці – гра? 

– Так, гра – це найважливіше. Уривками 
вона простежується, але цілісного 
малюнку ще поки немає. Що ж, це 
копіткий і тривалий процес, тож будемо 
працювати. Звичайно, не забуваючи про 
результат.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ
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На ЗаМІТкУ

із початком – склалося.
чекаємо продовження
Єдину перемогу в протистояннях 
з чемпіонами та віце-чемпіонами 
здобула команда Олега Блохіна 
влітку 2005-го в Піреї. Долю важкої, 
виснажливої зустрічі з греками 
вирішив єдиний гол Андрія Гусіна, 
фактично зробивши українців 
фіналістами чемпіонату світу в 
Німеччині.

Греки, котрі сенсаційно збага-
тилися європейським титулом у 
2004-му, – не єдина команда з 
цього списку, котрій наші земляки 
не поступилися у двораундовій 
дуелі в рамках окремої кваліфікації. 
Для всіх прихильників футболу 
України пам’ятні матчі з францу-
зами навесні та восени 1999 року. І 
особливо, напевно, той момент гри 
на «Стад де Франс», коли Андрій 
Шевченко ледве не поцілив поміж 
ногами Фаб’єна Бартеза, втративши 
шанс вирвати перемогу в чинних 
чемпіонів світу та майбутніх пере-
можців Євро-2000.

Свій перший поєдинок у свіжому статусі віце-чемпіонів 
світу збірна Нідерландів проведе в Донецьку проти укра-
їнців. Для синьо-жовтих це лише друга товариська зустріч 
із однією з двох найкращих команд планети чи Старого 
Світу. Решту дуелей вмістили в себе програми відбірних 
турнірів, принісши нашим землякам досить скромні 
здобутки, але й – неоціненний досвід.

29.03.1995 Україна – Італія 0:2 ЧЄв
11.11.1995 Італія – Україна 3:1 ЧЄв
30.04.1997 Німеччина – Україна 2:0 ЧСв
07.06.1997 Україна – Німеччина 0:0 ЧСв
27.03.1999 Франція – Україна 0:0 ЧЄв
04.09.1999 Україна – Франція 0:0 ЧЄв
06.06.2004 Франція – Україна 1:0 ТМ
09.10.2004 Україна – Греція 1:1 ЧСв
08.06.2005 Греція – Україна 0:1 ЧСв
07.10.2006  Італія – Україна 2:0 ЧЄв
02.06.2007 Франція – Україна 2:0 ЧЄв
12.09.2007 Україна – Італія 1:2 ЧЄв
21.11.2007 Україна – Франція 2:2 ЧЄв

наші – прОти чЕмпіОніВ і ВіцЕ-чЕмпіОніВ 
СВіту та ЄВрОпи

Примітка. ЧЄв – відбірний турнір чемпіонату Європи,
ЧСв – відбірний турнір чемпіонату світу, ТМ – товариський матч.
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цифри І факТи

із початком – склалося.
чекаємо продовження

Не можна не відзначити той 
факт, що в рідних стінах збірна 
України поки не змогла нічого 
вдіяти лише з італійцями. Ті ж 
греки з французами, а також 
німці неодмінно втрачали 
очки після візитів до Києва. 
Наразі естафету в столиці 
приймає Донецьк, і навряд чи 
для голландців стане додат-
ковим козирем той факт, що 
трибуни «Донбас Арени» мають 
традиційне для помаранчевих 
забарвлення.

Збірна Мирона Маркевича 
продовжує «гастрольний тур» 
Україною, привізши з собою на 
Донбас переможні традиції, що 
почали складатися в Харкові та 
Львові, в перших поєдинках наці-
ональної команди під керівни-
цтвом нового головного тренера. 

Три матчі – три перемоги: такого 
старту не видавав жоден із попе-
редників Мирона Богдановича! 
Хоча така серія – не рекорд для 
української збірної. У 1998-99 рр. 
підопічні Йожефа Сабо вигравали 
п’ять разів підряд, а команда 
Блохіна у 2004-2005 рр. – шість, 
завершивши цю серію якраз тією 
стратегічною вікторією в Греції. 

Зламавши неприємну традицію 
програвати румунам, синьо-жовті 
здобули ювілейну – десяту – 
вольову перемогу. Раніше, 
поступаючись по ходу гри, наші 
хлопці тричі перемагали Литву, 
двічі – Вірменію, по одному разу – 
суперників із США, Білорусі, Грузії 
та Казахстану. 

Прибуло полку голеадорів збірної 
України – у чужих воротах «розпи-
салися» Олександр Алієв і Євген 
Коноплянка. Причому Алієв заявив 
про свої снайперські амбіції на 
повний голос. Його дубль у зустрічі 
з Литвою мав усі шанси перетвори-
тися на хет-трик – перший в історії 
команди, однак правом реалізувати 
11-метровий півзахисник посту-
пився капітану Андрієві Шевченку, 
віддячивши тому за участь у своїх 
голах.

Шева продовжує здіймати планку 
бомбардирського рекорду, яка 
наразі дорівнює 45 м’ячам. Усе 
ближче й позначка у 100 матчів під 
знаменами національної команди, 
до якої разом із Шевченком упев-
нено прямує її віце-капітан Анатолій 
Тимощук. У форварда і захисника 
відповідно 96 і 95 міжнародних 
матчів на рівні перших збірних. Із 
їхніх партнерів найбільше таких 
поєдинків у Олега Гусєва (56) і 
Андрія Русола (49).

Поповнилася й команда воротарів 
збірної України, причому обидва 
дебютанти – Олександр Горяїнов і 
Андрій Дикань – свої перші дуелі 
відстояли «на нуль». Орієнтир у них 
перед очима, Андрій П’ятов продо-
вжує поповнювати актив «сухих» 
зустрічей, що їх у нього назбира-
лося вже 10 (з 18 проведених). 
За цим показником голкіпер 
«Шахтаря» поступається тільки 
Олександру Шовковському (43).

М’яч, що його румун Габріель 
Тамаш забив у власні ворота у 
львівському матчі, став п’ятим 
автоголом суперників збірної 
України. Раніше «самострілами» 
відзначилися мексиканець Саге 
(поєдинок 1993-го року), естонець 
Кірс (1994), казахстанець Авдєєв 
(2005) і андоррець Ліма (2009).

рЕКОрДСмЕни
збірнОЇ уКраЇни

Кількість матчів
Андрій ШЕВЧЕНКО ................................ 96 
Анатолій ТИМОЩУК ........................... 95 
Олександр ШОВКОВСЬКИЙ ................. 86 
Сергій РЕБРОВ ...................................... 75 
Андрій ГУСІН ......................................... 71 
Андрій ВОРОБЕЙ .................................. 68 
Андрій НЕСМАЧНИЙ ............................. 67 
Владислав ВАЩУК ................................ 63 
Андрій ВОРОНІН ................................... 61 
Олександр ГОЛОВКО ........................... 58 

Голи 
Андрій ШЕВЧЕНКО .......................45 (96*) 
Сергій РЕБРОВ ...............................15 (75) 
Сергій НАЗАРЕНКО ........................11 (41) 
Андрій ВОРОБЕЙ .............................9 (68) 
Андрій ГУСІН ....................................9 (71) 
Тимерлан ГУСЕЙНОВ ......................8 (14) 
Максим КАЛИНИЧЕНКО..................7 (44) 
Олег ГУСЄВ .......................................7 (56) 
Віктор ЛЕОНЕНКО ..........................6 (14) 
Руслан РОТАНЬ ................................6 (42) 
Андрій ВОРОНІН ..............................6 (61) 
* кількість матчів

Капiтани  
Андрій ШЕВЧЕНКО ................................ 47 
Олег ЛУЖНИЙ ....................................... 39 
Олександр ГОЛОВКО ........................... 13 
Юрій КАЛИТВИНЦЕВ ............................ 13 
Анатолій ТИМОЩУК ........................... 12
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екСклюЗив

гармата і муза
Олександра алієва

(U-17) та ЧС-2005 (U-20), де отримав 
«Бронзову бутсу». Загалом за 
«молодші» збірні півзахисник 
провів 79 поєдинків і забив у них 
42 м'ячі. 

У вересні 2008-го, на початку 
відбірного циклу ЧС-2010, відбувся 
довгоочікуваний дебют Алієва у 
національній команді. А вже цього 
року, отримавши виклик від нового 
керманича синьо-жовтих Мирона 
Маркевича, хавбек забив свої 
перші голи на новому рівні, тричі 
відзначившись у двох домашніх 
спарингах – двічі засмутив литовців 
(4:0), ще раз – румунів (3:2).

«Гадаю, кожен футболіст, який 
виступає за збірну своєї країни, мріє 
вразити ворота суперника, – казав 
потім Олександр. – Я дуже радий цим 
перемогам. Власне, за такої підтримки, 
яку ми відчули у Харкові та Львові, 
результат не міг бути іншим. Так, у нас 
нова команда, багато нових гравців. 
Відсутність повного взаєморозуміння 
на полі в зв’язку з цим – цілком 
зрозуміла річ. Нічого страшного, 
згодом зіграємось».

Алієв, за його словами, не відчував 
надмірного хвилювання через те, 
що збірна проводила перші ігри під 
керівництвом нового наставника. 
«Мирон Богданович прагне, щоб ми 
діяли в атакуючому стилі – такому, що 
сповідують іспанці: контроль м’яча та 
постійний тиск на захист суперника. 

Попри те, що залізничники виступають 
у чемпіонаті Росії невпевнено, 
перетнувши екватор турніру лише на 
шостому місці, Алієв із 11 м’ячами 
залишається лідером бомбардирських 
перегонів Прем’єр-ліги. Загалом цього 
року 25-річний футболіст забив уже 
14 голів у 16 офіційних матчах, і це 
не перший урожайний сезон у його 
кар’єрі. Свого часу хлопець регулярно 
вражав ворота суперників другої 
динамівської команди, у складі якої в 
2004-му виграв суперечку голеадорів 
першої української ліги.

Олександр має величезний досвід 
виступів у юнацьких та молодіжній 
збірних України. Він ставав срібним 
призером Євро-2006 (U-21) та 
бронзовим – Євро-2004 (U-19), брав 
участь у фінальних турнірах Євро-2002 

Йому відводиться особлива роль у тактичних 
побудовах команди Мирона Маркевича. 

За довіру гравець віддячив, забивши три голи 
в перших двох матчах збірної під керівництвом 

нового наставника. Взагалі нинішній сезон 
складається дуже успішно для півзахисника – 

як у національній команді,
так і в московському «Локомотиві».
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крУПНий ПлаН

Мені такий футбол до вподоби», – каже 
Олександр. 

За словами футболіста, функції, які він 
виконує у команді Маркевича, майже 
не відрізняються від тих, що покладені 
на нього в «Локомотиві». «Так, звісно, я 
працюю на розвиток атаки, однак це не 
позбавляє мене захисних обов’язків», – 
додає він. 

Олександр розповідає, що у збірній 
існує сувора дисципліна щодо того, 
хто саме пробиватиме штрафні удари. 
«Наставник окреслює коло виконавців, 
які мають виконувати стандарти. 
Наприклад, Шевченко, Коноплянка, 
Алієв. А кому з нас трьох належатиме 
право «пострілу» у тій чи іншій ситуації, 
вирішуємо вже на полі. Ми – не егоїсти 
і завжди підемо на поступки один 
одному», – каже Олександр.
За свідченням колишнього 
партнера Алієва по збірній Максима 
Калиниченка, той об’єктивно входить 
до п’ятірки найкращих майстрів 
«стандартів» у Старому Світі. Дійсно, 
нинішній плеймейкер «Локомотива» 

упродовж своєї кар’єри втілив у голи 
велику кількість штрафних і зараз 
продовжує регулярно штампувати 
шедеври. Один із найбільш пам’ятних, 
на його думку, м’ячів влетів у ворота 
турецької команди на молодіжній 
першості світу в 2005-му. Тоді 
20-річний динамівець відзначився 
прямим ударом у «дев’ятку» метрів з 
сорока!

Секрет невідпорності «гармати» Алієва – 
не тільки у прихильності футбольної 
Музи, але – в першу чергу – у щоденних 
заняттях. Після кожного тренування він 
залишається, ставить стінку з манекенів 
і б’є, б’є, б’є... Спочатку відпрацьовує 
кручені удари з близької відстані, 
потім прибирає штучну перешкоду, 
відходить подалі та гатить прямою 

наводкою. Важливо, каже, влучити у 
центр м’яча, тоді той починає виляти. У 
«бойових» умовах бомбардир зазвичай 
покладається на свою майстерність, 
але при цьому звертає увагу на те, як 
рухається голкіпер.  У важку погоду, 
щоб ускладнити завдання опоненту, 
намагається бити з відскоком від газону.  
  
На думку Олександра, один із 
найкрасивіших голів ЧС-2010, 
забитий дальнім ударом, вніс до свого 
доробку Джованні ван Бронкхорст – 
капітан збірної Нідерландів, за яку 
вболівав українець і яка 11 серпня 
стане суперником синьо-жовтих. 
«Ще в дитинстві мені подобалася 
гра голландців. Клюйверт, Давідс, 
Райцигер, брати де Бури – їхньою 
майстерністю я захоплювався. Нині 
у команді також підібрані класні 
виконавці – ті ж Снейдер і Роббен, котрі 
сповідують яскравий і результативний 
футбол»,  – зазначає Алієв.

Той факт, що у Донецьку помаранчеві 
зіграють не найсильнішим складом, 
півзахисника зовсім не розхолоджує. 
«Байдуже, хто вийде проти нас, 
завдання залишиться незмінним. 
Ми виступатимемо на очах власних 
вболівальників і, звісно, намагатимемося 
порадувати їх відповідним результатом. 
Можливо, наступного разу голландці 
будуть ставитися до нас інакше 
й привезуть усіх своїх лідерів», – 
посміхається футболіст.

На молодіжному Євро-2006 українці 
з Алієвим у складі завдали поразки 
Нідерландам із рахунком 2:1. Хавбек 
упевнений, що й зараз підопічним 
Маркевича під силу диктувати 
умови авторитетним гостям. «Ми 
прогресуємо – і кожний окремо, 
і як команда загалом. Зустріч із 
голландцями – це новий досвід. Але 
ми гратимемо тільки на перемогу», – 
наголошує він.

Костянтин ПАТКЕВИЧ

«Мирон Маркевич окреслює коло виконавців, 
які мають виконувати стандарти. Наприклад, 
Шевченко, Коноплянка, Алієв. А кому з нас 
трьох належатиме право «пострілу» у тій чи 
іншій ситуації, вирішуємо вже на полі...»

«Я радий, що мої голи допомогли збірній Украни 
перемогти. Утім, за такої підтримки, яку ми 
відчули у Харкові та Львові, результат просто не 
міг бути іншим...»
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Олександр
АЛІЄВ

півзахисник збірної України
та московського "Локомотива"



Матч національних збірних. Україна — Нідерланди | 21



22 | Матч національних збірних. Україна — Нідерланди

Суперники вирішували в цьому спарингу 
зовсім різні завдання. Для гостей сезон 
практично завершився, господарі ж 
завершували підготовку до фінального 
турніру європейської першості. 
Черговий експериментальний склад 

команди Олексія Михайличенка так і не 
зміг нічого вдіяти з атаками одного з 
фаворитів Євро-2008 – на полі панувала 
одна команда. Помаранчеві обмежилися 
трьома голами, не вмикаючи  
надшвидкостей. Українці відповіли лише 

одним ударом у площину чужих воріт.
Розвиток подій уже в перші хвилини 
переконав – матеріальне втілення 
ігрової переваги підопічних Марко 
ван Бастена є лише справою 
часу. Притиснуті до власних воріт 
синьо-жовті тримали облогу до 23-ї 
хвилини, коли Дірк Кейт перестрибнув 
у штрафному майданчику Андрія 
Несмачного, відгукнувшись на навіс 
Джованні ван Бронкхорста – 1:0. 
За чверть години Рафаель ван дер 
Варт вивів на побачення з В’ячеславом 
Кернозенком Класа-Яна Хунтелара, і 
молодий форвард «Аякса» розважливо 
вразив верхній кут. А довершив справу 
по перерві Раян Бабел, скориставшись 
помилкою опонентів при створенні 
штучного офсайду.
Втамувавши гольову спрагу, господарі 
надали шанс проявити себе новачкам 
української збірної. Треба сказати, що 
Сергій Кравченко та Євген Селезньов, 
котрі разом із Григорієм Ярмашем 
дебютували в національній команді, в 
окремих епізодах діяли досить сміливо 
та впевнено. Хоча на загальну картину 
їхні дії не дуже вплинули.
Попри зрозуміле розчарування 
результатом наставник українців 
Олексій Михайличенко спробував 
віднайти і позитивні моменти: «Такі 
поразки – дуже неприємні і болючі, 
однак у той же час вельми корисні. Це – 
важливий досвід, саме в таких матчах 
ми можемо перевірити свій рівень на 
сьогоднішній день. Утім, варто визнати, 
що нинішні суперники були не в рівних 
умовах – голландці виходять на пік 
форми, готуючись до Євро-2008, а 
наші футболісти, очевидно, подумки 
вже у відпустці».

Єдиний матч проти помаранчевих став для збірної 
України одним із найбільш невдалих і найбільш 
невиразних у її історії. Однак поразка з великим 
рахунком у Роттердамі дозволила команді, керованій 
Олексієм Михайличенком, вчасно виявити слабкі місця 
напередодні старту кваліфікації ЧС-2010.

НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА – 3:0 

Товариський матч. 24 травня 2008 р.
Роттердам. Стадіон «Де Кейп». 40 000 глядачів.

Голи: 1:0 Кейт (23), 2:0 Хунтелар (38), 3:0 Бабел (63).

Нідерланди: Стекеленбург, Ойєр, Хейтінга (Булахруз, 62), Баума (Матейсен, 74), 
ван Бронкхорст (де Клер, 62), де Зеув (де Йонг, 74), Кейт, Енгелар, ван дер Варт 

(Ландзат, 79), Хунтелар, Афелай (Бабел, 62). Тренер – ван Бастен.

Україна: Кернозенко, Єзерський (Гай, 46), Мандзюк, Чигринський, Несмачний, 
Ярмаш, Тимощук, Назаренко (Кравченко, 75), Голайдо (Калиниченко, 46), 

Шевченко (Селезньов, 66), Воронін. Тренер – Михайличенко.

Арбітр – Чіркетта (Швейцарія).

завдання на літо

реТро
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Лише в першому матчі команд СРСР і 
Нідерландів – у листопаді 1967-го – не 
брали участі представники українських 
клубів. Тоді в Роттердамі помаранчеві 
перемогли в товариському поєдинку – 
3:1. У наступному побаченні, через 
десять років у цьому ж місті, нульову 
нічию відстояли вже семеро наших 
земляків.

Про збірну СРСР, яка під орудою Валерія 
Лобановського поїхала до Німеччини на 
Євро-1988, жартували, що це – київське 
«Динамо», послаблене гравцями інших 
клубів. У стартовій дуелі з голландцями, 
долю якої вирішив невідпорний удар 
Василя Раца, зіграли дев’ятеро киян. 
У фіналі того ж турніру – восьмеро. 
Наші тоді зіграли добре, але суперник – 
просто фантастично. Руд Гулліт і Марко 
ван Бастен провели по голу в кожному 
з таймів, причому другий м’яч визнаний 
одним із найкрасивіших за всю історію 

світового футболу (фото вгорі). «І на 
восьмий день Бог створив Марко» – 
такі плакати можна було побачити на 
вулицях Мюнхена у той вечір, коли 
навіть Всевишній, здається, вболівав 
за блискучу команду Рінуса Міхелса, 
допомігши, зокрема, її голкіперу Хансу 
ван Брекелену парирувати пробитий 
Ігорем Бєлановим пенальті...

Ван Бастен відкрив лік голам і в 
наступному побаченні суперників – 
спаринг навесні 1989 року в Ейндховені 
завершився з тими ж 2:0. Реванш 
команда Лобановського взяла за рік на 
полі київського «Республіканського», 
трибуни якого зібрали рекордну 
аудиторію для матчів СРСР – Голландія, 
85 000 глядачів. Олег Протасов відкрив 
рахунок з пенальті, Куман – також з 
11-метрового – відновив рівновагу, але 
під завісу дніпропетровець Володимир 
Лютий провів переможний гол – 2:1. 
І, нарешті, «останній салют» голландцям 
незадовго до проголошення 
незалежності України віддали наші 
повпреди у складі збірної СНД на Євро-
1992 у Швеції. Олег Кузнецов і Олексій 
Михайличенко згодом устигли зіграти 
за національну команду України, Віктор 
Онопко, Андрій Канчельскіс і Сергій 
Юран – за збірну Росії, а Ахрік Цвейба – 
за обидві.

Найбагатшого досвіду протистояння 
помаранчевим у радянські роки набули 
Протасов (4 матчі, 1 гол), Рац (4, 1), 
О.Кузнецов і Литовченко (по 4). У матчах 
із голландцями також брали участь 
Дем’яненко, Заваров, Михайличенко (по 
3), Безсонов, Бєланов (по 2), Лютий (1, 
1), Дегтярьов, Коньков Буряк, Колотов, 
Веремєєв, Блохін, Пасулько, Балтача, 
Чередник, Яковенко (по 1).

«і створив бог марко...» 
Досить тісні 
взаємостосунки 
українських і голландських 
футболістів склалися ще за 
радянських часів, набувши 
особливої гостроти під час 
фінального турніру Євро-
1988.

реТро

це БУло, БУло

Уже в новітній історії 
українського футболу синьо-
жовті неодноразово грали з 
помаранчевими на молодіжному 
та юнацьких рівнях. У квітні 1994-
го, під час трансляції зі Львова 
поєдинку юніорських збірних цих 
країн на великому екрані вперше 
з’явився 17-річний Андрій Шевченко 

(фото внизу). Шеві та його 
партнерам тоді протистояли 
майбутні зірки голландського 
футболу – Зеєдорф і Клюйверт. 
Українці тоді двічі зіграли внічию – 
2:2 і 0:0, пропустивши суперників 
далі за рахунок виїзних голів.
Двічі в рамках одного фіналу 
довелося зустрічатися з командою 
Нідерландів нашій «молодіжці». 
На Євро-2006 (U-21) підопічні 
Олексія Михайличенка обіграли 
помаранчевих у групі – 2:1 (голи 
Фоміна та Мілевського – ефектним 
ударом з пенальті (фото 
праворуч), котрий Артем потім 
повторив на світовій першості, в 
післяматчевій серії зі Швейцарією), 
але поступилися у поєдинку за 
трофей – 0:3. Окрім Мілевського, в 

тих зустрічах брали участь також 
гравці нинішнього складу збірної 
України П’ятов, Алієв, Чигринський 
і Михалик, а також Романчук і 
Чеберячко, викликані Мироном 
Маркевичем на донецький матч. 
Кольори Нідерландів захищали, 
зокрема, Емануельсон і Влар, 
котрих ми також, очевидно, 
побачимо на «Донбас Арені».

ДілО мОлОДЕ...
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Збірна Нідерландів створена 1905 р. 
Віце-чемпіон світу 1974, 1978, 2010 
рр. Учасник фінальних турнірів 
ЧС 1934, 1938, 1990, 1994, 1998 
(півфінал), 2006 рр.
Чемпіон Європи 1988 р. Бронзовий 
призер Євро-1976. Учасник фінальних 
турнірів чемпіонатів Європи 
1980, 1992 (півфінал), 1996, 2000 
(півфінал), 2004 (півфінал), 2008 рр. 

Найбільша перемога – 9:0
(Нідерланди – Норвегія, 1.11.1972).
Найбільша поразка – 2:12
(Нідерланди – Англія (аматори), 
1.04.1907).

Рекордсмен за кількістю виступів –
Едвін ВАН ДЕР САР (130 матчів).
Найкращий снайпер –
Патрік КЛЮЙВЕРТ (40 м’ячів).

Найвища позиція в рейтингу ФІФА –
2-е місце (шість разів, востаннє – 
липень 2010 р.).
Найнижча позиція – 25-е місце (три 
рази, востаннє – червень 1998 р.). 
Позиція на липень 2010 р. – 2-е місце. 

Форма команди: помаранчеві 
футболки, чорні або помаранчеві 
труси.
Резервна – білі футболки, сині труси.

Головний тренер –
Ламбертус ВАН МАРВЕЙК.

Народився 19 травня 1952 р. 
в Девентері. Очолив команду 
1.07.2008 р.

Виступав за «Гоу Ехед Іглс», «АЗ 
67», «Мастріхт», «Фортуна» Сіттард, 
«Ассент». За збірну Нідерландів 
провів один матч.
Тренерська кар’єра: «Хердерен» 
(1990-91), РКВКЛ Ліммел (1991-95), 
«Мерссен» (1995-98), «Фортуна» 
Сіттард (1998-2000), «Фейєнорд» 
(2000-04, 2007-08), «Боруссія» 
Дортмунд, Німеччина (2004-06).  
Тренерські досягнення: володар 
Кубка УЄФА (2002), віце-чемпіон світу 
(2010).

нідерландський футбольний союз
Заснований у 1889 р.

Член ФІФА – з 1904, УЄФА – 1954 р.
Адреса: Woudenbergseweg 56-58 P.O. 

Box 515 AM ZEIST 3700.
Телефон: +31 343 499 201.

Факс: +31 343 499 189.
E-mail: concern@knvb.nl

Сайт: www.knvb.nl
Президент – Міхаель ВАН ПРАГ.

НІДЕРЛАНДИ • Площа: 41,5 тис. кв. км. • Населення: 16,4 млн. • Столиця: Амстердам • Державна мова: нідерландська • Грошова одиниця: євро.

вІЗиТка
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Піт ВЕЛЬТХЕЙЗЕН
Воротар
Народився 3 листопада 1986 р.
189 см, 87 кг
«Вітесс»  
Дебют у збірній:
05.09.2009, Нідерланди – Японія – 3:0

1 -

Мішель ВОРМ
Воротар
Народився 20 жовтня 1983 р.
183 см, 84 кг
«Утрехт» 
Дебют у збірній:
19.11.08, Нідерланди – Швеція – 3:1

4 -

Вюрнон АНІТА
Захисник
Народився 4 квітня 1989 р.
166 см, 63 кг
«Аякс»
Дебют у збірній:
26.05.2010,
Нідерланди – Мексика – 2:1

1 –

Урбі ЕМАНУЕЛЬСОН
Захисник
Народився 16 червня 1986 р.
176 см, 68 кг
«Аякс» 
Дебют у збірній:
16.08.06, Ірландія – Нідерланди – 0:4

11 –

Джеффрі БРУМА
Захисник
Народився 13 листопада 1991 р.
186 см, 83 кг
«Челсі», Англія 
Дебютант збірної.

– –

Гленн ЛОВЕНС
Захисник
Народився 22 вересня 1983 р.
177 см, 74 кг
«Селтик», Шотландія
Дебют у збірній:
05.09.2009, Нідерланди – Японія – 3:0

1 –

ЗБІрНа НІдерлаНдІв
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Ерік ПІТЕРС
Захисник
Захисник
Народився 7 серпня 1988 р.
183 см, 80 кг
пСВ
Дебютант збірної.

– -

Ронні СТАМ
Захисник
Народився 18 червня 1984 р.
175 см, 70 кг
«Твенте» 
Дебютант збірної.

– -

Рон ВЛАР
Захисник
Народився 16 лютого 1985 р.
189 см, 80 кг
«Фейєнорд» 
Дебют у збірній:
08.10.2005, Чехія – Нідерланди – 0:2

3 –

Отман БАККАЛ
Півзахисник
Народився 27 лютого 1985 р.
182 см, 76 кг
пСВ
Дебют у збірній:
18.11.09, Нідерланди – парагвай – 0:0

1 –

Орландо ЕНГЕЛАР
Півзахисник
Народився 24 серпня 1979 р.
196 см, 90 кг
пСВ 
Дебют у збірній:
02.06.07,
південна Корея – Нідерланди – 0:2
.

14 –

Тео ЯНССЕН
Півзахисник
Народився 27 липня 1981 р.
180 см, 85 кг
«Твенте» 
Дебют у збірній:
16.08.06, Ірдандія – Нідерланди – 0:4

2 –

Наш СУПерНик
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Воут БРАМА
Півзахисник
Народився 21 серпня 1986 р.
176 см, 65 кг
 «Твенте» 
Дебют у збірній:
18.11.09, Нідерланди – парагвай – 0:0

1 -

Сім ДЕ ЙОНГ
Півзахисник
Народився 28 січня 1989 р.
185 см, 76 кг
 «Аякс»
Дебютант збірної.

– -

Давід МЕНДЕС да Сілва
Півзахисник
Народився 4 серпня 1982 р.
178 см, 75 кг
«Ред Булл», Австрія 
Дебют у збірній:
07.02.07, Нідерланди – Росія – 4:1

7 –

Рой БЕРЕНС
Нападник
Народився 22 грудня 1987 р.
174 см, 70 кг
«Херенвен»
Дебютант збірної.

1 –

Єремейн ЛЕНС
Нападник
Народився 24 листопада 1987 р.
178 см, 80 кг
пСВ
Дебютант збірної.

– –

Ріккі ВАН ВОЛФСВІНКЕЛЬ
Нападник
Народився 27 січня 1989 р.
185 см, 70 кг
«Утрехт»
Дебютант збірної.

2 –

ЗБІрНа НІдерлаНдІв
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СУПерНик

Нинішня команда Країни Тюльпанів 
виграла на фінальному турнірі шість 
поєдинків із семи, залишившись єдиним 
із учасників змагань, хто в основний 
час не програв жодного матчу. Лише 
бездоганним іспанцям удалося покласти 
помаранчевих на лопатки наприкінці 
екстра-тайму вирішальної зустрічі. Та 
й на той момент підопічні Берта ван 
Марвейка вже грали в меншості…

Голландці дійсно змінилися. Команда, 
яка раніше могла протягом усього 
поєдинку тиснути на ворота суперника, 
тепер забиває в контратаках, намагаю-
чись до вірного розігрувати м’яч у центрі 
поля. Колектив, що традиційно залишав 
поле під оплески навіть програючи, 
тепер перемагає, але змушує своїх шану-

вальників перебудовуватися – радіти 
більше з рахунку на табло, ніж з подій 
на полі. Втім, як відомо, гра забувається, 
а результат – залишається. Голландські 
фанати мають усі підстави пишатися 
своєю збірною, яка втретє виборола 
титул віце-чемпіона планети.

Команду ван Марвейка постійно 
звинувачували в зраді ідеалів тотального 
футболу, однак нинішнє покоління 
летючих голландців підходить до 
вирішення надзавдання трохи з іншого 
боку. Легендарний «Аякс» Йохана 
Кройффа був знаменитий тим, що гравці 
максимально ефективно використову-
вали вільний простір, створюючи його 
за рахунок несподіваних змін позицій на 
будь-якій ділянці поля. Голландці насо-

лоджувалися контролем над простором, 
плутаючи суперникам ноги та плани, але 
не забували в разі втрати м’яча позба-
вити опонента цього самого простору.

Ван Марвейк вирішив почати з другого, 
пожертвувавши видовищем. До Євро-
2008, на якому до Нідерландів не було 
жодних претензій з приводу «зовнішніх 
ефектів», колишньому тренеру Марко 
ван Бастену добряче перепало на 
горіхи – багатьом не подобалося, 
наскільки раціонально грає збірна. У 
фінальній частині ЧС-2010 на ниніш-
нього керманича помаранчевої дружини 
також обрушилася хвиля критики. Якщо 
у відбірному турнірі голландці хоч іноді 
давали розгулятися своїй атаці, то в 
ПАР вони виглядали дуже стримано. 
Так, навіть у матчах із записними 
аутсайдерами ван Марвейк не змінював 
своїй тактиці, виставляючи двох опорних 
півзахисників – Марка ван Боммеля та 
Найджела де Йонга.
Гостроту попереду могли б забезпечити 
оборонці, але Джованні ван Бронкхорст 
і Грегорі ван дер Віль підключалися 
до атакуючих дій нечасто, головну 
увагу приділяючи захисту. Перший, до 
речі, завершив виступи в національній 
команді, забивши у півфіналі один із 

нова тотальність 
нідерландів

Від часів Рінуса Міхелса та Йохана Кройффа збірна Нідер-
ландів завжди прагнула грати красиво, але до чемпіонату 
світу в ПАР вона навчилася просто перемагати. 

Під керівництвом 
Берта ван Марвейка 

збірна Нідерландів 
встановила 

національний 
рекорд – 26 матчів 

без поразок. Якщо 
брати до уваги 

основний час, ця 
серія – триває
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найкрасивіших голів ЧС-2010, і на його 
позиції в наступних матчах діятиме інший 
виконавець. Більшість пророкує це місце 
амстердамцю Урбі Емануельсону, який 
вже пробувався на цій позиції. 

Натомість у середній лінії помаранчевої 
команди сяють справжні діаманти – 
фіналісти минулої Ліги чемпіонів Ар’єн 
Роббен і Уеслі Снейдер. У кожного з 
них свої козирі. Півзахисник «Баварії» 
постійно включає дриблінг і з легкістю 
проходить гравців суперника, в той час 
як хавбек «Інтера», менш схильний до 
індивідуальних дій, більше працює на 
партнерів. Цікаво, але збірна Нідерландів, 
котра завжди славилася своєю атакою, 
наразі грає майже без форвардів. На 
вістрі переважно діє Робін ван Персі, який 
полюбляє випірнати з глибини. Схожу 
манеру гри демонструє й «Металіст» 
Мирона Маркевича, де номінальні 
нападники часто отримують м’яч біля 
центрального кола й самі готові пере-
правити його до карного майданчика 
суперника. Можливо, ці паралелі стануть 
у пригоді наставнику «синьо-жовтих» під 
час товариської зустрічі з голландцями, 
нехай ван Марвейк і привіз до Донецька 
резервний склад, без єдиного героя 
південноафриканських баталій.

Окрім згаданих півзахисників, у обоймі 
ван Марвейка також достатньо козирів. Це 
й досвідчені виконавці – такі як Рафаель 
ван дер Варт, і молодь – скажімо, Елджеро 
Еліа. Цей вінгер із «Гамбурга», схоже, 
готовий гідно замінити Роббена, якого 
постійно переслідують травми. Свою 
майстерність він вже встиг продемонстру-
вати на полях Південної Африки. Особливо 
запам’яталися дії Еліа в матчі проти Данії, 
в якому він вийшов на заміну по перерві. 
Швидкий хавбек буквально розтерзав 
скандинавську оборону, значною мірою 
визначивши долю того двобою.
Серцем помаранчевої збірної вважається 
Дірк Кейт. Він помітно відрізняється від 
партнерів по атаці – гравець «Ліверпуля» 
менш технічний і менш талановитий, але 
він справжній мотор команди. Відпра-
цьовує до кінця в кожному епізоді, ніколи 
не скаржитися й намагається витиснути 
максимум із мінімуму. 

Відкриттям чемпіонату в ПАР став 
голкіпер Мартен Стекеленбург. 
Кремезний вартовий воріт «Аякса» гідно 
прийняв естафету в Едвіна ван дер Сара. 
Протягом усього турніру він не втрачав 

концентрації, записавши на свій рахунок 
чимало виграних дуелей. 

Характеризуючи нинішню збірну 
Нідерландів, оглядачі відзначають, що 
ван Марвейку вдалося налагодити в 
команді чудову атмосферу. Недаремно 
на чемпіонаті світу в неї був один із 
найліберальніших режимів. У вільний 
час гравці мали змогу відлучатися 
з готелю, зустрічатися з рідними та 
друзями. Багато в чому на ситуацію, 
що склалася, посприяло рішення 
наставника запросити до тренерського 
штабу відомих у минулому гравців 
Філіпа Коку та Франка де Бура, які 
добре пам’ятали співпрацю з попере-

дніми керманичами і знають – що не 
треба робити.
Останні виступи помаранчевих яскраво 
продемонстрували єдність колективу. 
Голландці показали справжній командний 
футбол, у якому можуть співіснувати 
і технарі, і трударі. Єдине, що їм не 
вдалося – це зламати традицію своїх 
великих попередників 1970-х. Покоління 
Роббена та Снейдера, як і Кройфф із 
партнерами, також зупинилося за крок до 
вершини. Що ж, можливо, цим хлопцям, 
котрі сьогодні проводять у Донецьку 
спаринг із збірною України, у майбут-
ньому пощастить більше...

Євген Лебедєв

У голландців – особливий менталітет, ми виховувалися на футболі Йохана 
Кройффа. На кожному великому турнірі гру помаранчевих називають 
окрасою чемпіонату, але в підсумку ми залишаємося без медалей. Я хочу 
змінити стан справ і переконати гравців, що три очки важливіші за ефектну 
гру. Нам треба навчитися вигравати нудні й безнадійні матчі за рахунок харак-
теру і переможного досвіду. Слід повчитися цьому в тих же німців... 

Всі твердять, що головна слабкість збірної Голландії – це її оборона. Я не 
згоден. У нас сильні воротар і захисники. Можливо, не найкращі в світі, але 
вони діють стабільно і впевнено. Просто одні, як Лусіо або Террі, грають у 
топ-клубах, а наші гравці виступають за менш розкручені команди... 

З одного боку, добре, коли твої футболісти грають важливу роль у 
провідних клубах Європи. З іншого, те, що всі вони розкидані по різних 
лігах, створює тренерському штабу додаткові турботи. У кожній лізі – своя 
філософія футболу, до якої гравці з часом адаптуються. До збірної вони 
приїжджають зі своїм баченням гри, типовим для країни, в якій виступають. 
Наше завдання – привести всіх гравців до спільного знаменника в плані не 
тільки «фізики», а й філософії футболу. Важливо, щоб наші численні зірки 
не намагалися будувати гру навколо себе, а постійно грали на команду...

бЕрт Ван марВЕйК: прЯма мОВа

ракУрС
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МоЗаЇка

 Назва Нідерланди 
перекладається як 

Нижні Землі. Дійсно, половина 
території держави – нижче рівня 
моря. Часто країну іменують 
Голландією, хоча Південна і 
Північна Голландії – це лише дві з 
12 нідерландських провінцій.

 Англійські емігранти 
познайомили голландців із 

футболом у другій половині ХІХ 
століття. 1889 року в Гаазі був 
заснований Нідерландський союз 
футболу й атлетики (НСФА), 
до складу якого увійшли дев’ять 
клубів. Згодом шанувальники 
легкої атлетики обрали окремий 
шлях розвитку, що дозволило 
сформуватися Футбольному 
союзу Нідерландів (ФСН). 
Офіційні змагання під його егідою 
розпочалися в сезоні-1897/98, а 
в 1904-му асоціація стала однією 
із засновників ФІФА. У 1929-му, 
до свого 40-річчя, ФСН отримав 
статус королівського.

 У квітні 1978 року 
Нідерландська футбольна 

асоціація стала першою (й наразі 
залишається єдиною) асоціацією 
світу з мільйоном зареєстрованих 
членів. Наразі вона об’єднує вже 

близько 1,2 млн. осіб, зокрема, 
понад 112 тисяч жінок і дівчат.

 Помаранчевий колір 
збірної країни та армії її 

прихильників – данина династії 
Оранських. Жовто-гарячий 
фамільний колір королівської 
сім’ї, коріння якої йдуть із 
французького міста Оранж, 
спочатку був відображений 
навіть на державному прапорі 
Нідерландів. У 1630-му його 
замінили революційним червоним. 

 Першим суперником 
збірної Нідерландів стала 

команда сусідньої Бельгії. 30 
квітня 1905 року в Антверпені 
гості здобули переконливу 
перемогу – 4:1. Усі чотири голи 
провів Едді де Неве.

 Помаранчеві взяли участь 
у футбольних турнірах 

Олімпіад 1908 і 1912 років, обидва 
рази здобувши бронзові нагороди. 
Причому перемога в поєдинку 
за третє місце в Стокгольмі над 
командою Фінляндії з рахунком 
9:0 досі залишається одним із двох 
найбільших виграшів в історії 
нідерландської збірної. 

 На повний голос голландці 
заявили про себе у 1970-

ті. Збірна, що мала на вістрі 
атаки незрівняного форварда 
«Аякса» Йохана Кройффа, у 
складі – таких зірок, як Руд Крол, 
Йохан Нескенс, Йонні Реп та 
інші, вийшла у фінал чемпіонату 
світу-1974 у Німеччині, а чотири 
роки потому повторила цей 
результат і в Аргентині. Голландці 
програли обидва вирішальні матчі, 
але показали вражаючу гру, яку 
охрестили «тотальним футболом».

 Час тріумфу настав для 
помаранчевих на Євро-

1988 – у фіналі вони обіграли 
команду СРСР (2:0), очолювану 
Валерієм Лобановським. 
Архітекторами тієї перемоги стали 
наставник Рінус Міхелс та ударне 
тріо – Руд Гулліт, Марко ван 
Бастен і Франк Рейкард. 

 Кройфф (на фото), ван 
Бастен і Гулліт визнавалися 

найкращими гравцями року в 
Європі за підсумками референдуму 
французького тижневика France 
Football, причому перші двоє 
здобували «Золотий м’яч» по три 
рази.

 Поступившись тільки 
бразильцю Пеле, Йохан 

Кройфф посів друге місце в 
списку найкращих футболістів 
світу ХХ століття за версією 
Міжнародної федерації 
футбольної історії і статистики. 
12-а позиція в цьому рейтингу – у 
ван Бастена, 18-а – в Гулліта. У 
реєстрі найкращих голкіперів 20-е 
місце зайняв Ханс ван Брекелен.

 Авторитет клубного 
футболу Нідерландів 

продовжують зміцнювати «Аякс» 
(здобував Кубок європейських 
чемпіонів у 1971, 1972, 1973 і 
1995 рр., Кубок володарів кубів у 
1987 р., Кубок УЄФА – у 1992 р.), 
«Фейєнорд» (КЄЧ-1970, КУ-1974, 
КУ-2002), ПСВ (КЄЧ-1988, КУ-
1978), «Алкмар» і «Твенте». 

 Амстердамський, 
роттердамський та 

ейндховенський клуби найчастіше 
вигравали національну 
першість. В активі «Аякса» – 29 
чемпіонських титулів (плюс – 
18 перемог у розіграшах Кубку 
Нідерландів), у ПСВ – 21 (8), у 
«Фейєнорда» – 14 (11).

Голландія
і не тільки
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Дебют Мирона Маркевича на чолі збірної 
України пройшов на «відмінно» – святкова 
атмосфера на рідному для наставника 
харківському стадіоні, впевнена гра 
господарів і переконливий результат. 
Форму національної команди вперше 
надягли одразу п’ятеро гравців – Євген 
Коноплянка, Олександр Горяїнов, Денис 
Олійник, Володимир Польовий та Артем 
Федецький. Загальної картини вони аж 
ніяк не зіпсували, а голкіпера «Металіста» 
й хавбека «Дніпра» цілком можна назвати 
одними з кращих у зустрічі. Поруч із 
авторами гольових дублів – Олександром 
Алієвим та Андрієм Шевченком.

Алієв відкрив рахунок своїм голам 
у першій команді країни фірмовим 
пострілом зі штрафного, призначеного за 
фол проти Шеви. Невдовзі рекордсмен 
збірної асистував молодому партнерові, 
пройшовши лівим флангом. А по перерві 
Андрій потурбувався й про власний 
гольовий актив, довівши його до 45 
влучань! Причому 11-метровий заробив 
усе той же Коноплянка, котрий наприкінці 
матчу постав першою скрипкою синьо-
жовтого оркестру.

«Це лише перший наш матч, ми тільки 
почали працювати, – зазначив на прес-
конференції Мирон Маркевич. – Цілісною 
гру поки не назвеш, але, найголовніше, 
футболісти прислуховуються до того, що 
ми від них хочемо».

Дебют –
на «відмінно»

МаТч №163

	 УКРАЇНА	 4

	 ЛИТВА	 0
1:0 алієв (10), 2:0 алієв (16), 
3:0 шевченко (68, з пенальті), 4:0 шевченко (78).

товариський матч. 25 травня 2010 р.
харків. ОСК «металіст». 31 500 глядачів.

уКраЇна: Горяїнов, Тимощук, Чигринський, Шевченко (Селезньов, 79), 
Алієв (Девич, 69), Гусєв (Польовий, 75), Мілевський (Олійник, 56), Кобін, 
Михалик (Русол, 83), Коноплянка, Ротань (Федецький, 83).
тренер – Маркевич.

литВа: Арлаускіс (Карчемаркскас, 46), Радавічюс, Лукша (Каваляускас, 
82), Данілевічюс, Бернадс (Калонас, 66), Алундеріс, Івашкевічюс, 
А.Клімавічюс, Галкевічюс, Новіковас (Пошкус, 58), Станкевічюс.
тренер – Жутаутас.

арбітр – Сухіна, асистенти – Калугін, Авер’янов (усі – Росія). 
попередження: Алієв (34) – Івашкевічюс (9), Радавічюс (64), Алундеріс 
(67), Лукша (81).

	 ЛИТВА	 0
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В усіх трьох попередніх зустрічах із 
збірною Румунії українці поступалися. 
З іншого боку, у Львові наша збірна 
незмінно перемагала. Тож одна з 
традицій цього вечора мала обірватися. 
Сильнішою виявилася магічна аура 
трибун «України», які вітали успіх 
команди, очолюваної своїм земляком 
Мироном Маркевичем.
Переможний заспів, як і в попередній 
зустрічі з литовцями, зробив Олександр 
Алієв. Богдан Лобонц поповнив коло 
тих голкіперів, котрі нічого не змогли 
вдіяти з гарматними пострілами 
українця зі штрафних, коли м’яч летить 
незбагненною траєкторією. Причому 
відстань до воріт для Алієва значення 
не має. Цього разу він забив метрів з 35.
Господарі явно були не проти того, аби 
й ця зустріч розвивалася за харківським 
сценарієм. Однак до розгрому справа 
не дійшла. Більше того, в середині 
другого тайму лідирував уже суперник. 
Спочатку Тамаш відважився на удар 
здалеку, застукавши Андрія П’ятова 
зненацька. А потім «обрізався» 
Тарас Михалик, і форвард київського 
«Арсеналу» Йонуц Мазілу, пройшовши 
по центру, вивів гостей уперед.
У ці хвилини українську команду 
повели за собою ветеран та вчорашній 

новачок – Шевченко та Коноплянка. На 
пару вони організували другий гол – 
для Євгена цей м’яч став дебютним 
у збірній. А невдовзі Шева змусив 
панікувати захисників збірної Румунії, 
які колективними зусиллями вразили 
власні ворота, причому головним 
невдахою виявився все той же Тамаш.

«Нам необхідно більш організовано 
діяти в обороні, – прокоментував 
гру Мирон Маркевич. – Сьогодні 
ми практично з нічого пропустили 
два м’ячі. Але в той же час нам 
протистояв суперник, який знає, що 
треба робити на полі. Тож ми раді 
перемозі».

і знову – магія львова

МаТч №164

	 УКРАЇНА	 3

	 РУМУНІЯ	 2
1:0 алієв (15), 1:1 тамаш (54), 1:2 нікулає (63),
2:2 Коноплянка (75), 3:2 тамаш (78, автогол).

товариський матч. 29 травня 2010 р.
львів. Стадіон «україна». 22 000 глядачів.

уКраЇна: П’ятов, Чигринський, Кобін (Олійник, 58), Ощипко (Польовий, 
62), Тимощук, Михалик, Гусєв, Коноплянка, Алієв (Селезньов, 90), 
Мілевський (Ротань, 83), Шевченко (Худоб’як, 90+2).

румуніЯ: Лобонц, Мафтей, Рац, Тамаш, Ківу, Редой, Гіоане (Кочиш, 46), 
Роман (Дяк, 77), Білашко (Мазілу, 84), Тенасе, Крістя (Нікулає, 46). 

арбітр – Краловець, асистенти – Філіпек, Менкль (усі – Чехія).

попередження: Федецький (90+1) – Тамаш (79), Нікулає (82).
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У третьому своєму матчі на чолі збірної 
України Мирон Маркевич використав 
експериментальний склад, напередодні 
відпустивши з табору команди 
Шевченка, Алієва, Мілевського, 
Михалика і П’ятова та запросивши 
шістьох футболістів «молодіжки».
«Честолюбні дублери» у протистоянні 
з міцним суперником проявили себе 
гідно, компенсувавши незіграність 
характером та самовіддачею. Логічна 
ігрова перевага норвежців змусила 
стати героєм матчу нашого голкіпера-
дебютанта Андрія Диканя. Представник 
російського «Терека» врятував команду 
в кількох, здавалося, безнадійних 
моментах. Зокрема, воротареві вдався 
дивовижний сейв у моменті, коли 
українські ворота «розстрілював» 
Педерсен. У підсумку вікінгам так і не 
вдалося забити, як і в трьох попередніх 
зустрічах із збірною України.
Виконуючи установку тренера, 
гості намагалися кожну свою атаку 
завершувати ударом по цілі – нехай 
і здалеку. І ці спроби врешті-решт 
принесли успіх – голкіпер господарів 
Йон Кнудсен відбив прямо перед собою 
потужний удар Євгена Коноплянки, а на 
добивання першим устиг Роман Зозуля, 

відкривши свій бомбардирський 
рахунок у першій команді країни.
«Наша молодь показала себе непогано, 
ми побачили, на кого можемо 
розраховувати в майбутньому, – 

підбив підсумок Мирон Маркевич. – 
Перемогою задоволені, однак роботи 
у нас – непочатий край. Понад усе 
мене хвилює оборона. Гадаю, в захисті 
з’являться нові гравці...»

Вдалий експеримент

МаТч №165

 НОРВЕГІЯ	 0

 УКРАЇНА	 1
0:1 зозуля (78).

товариський матч. 2 червня 2010 р. 
Осло. Стадіон «уллевол». 10 178 глядачів.

нОрВЕгіЯ: Кнудсен, Хеглі, Велер, Хангеланд, Й.Ріїсе, Б.Ріїсе (Шелбред, 
66), Хаугер (Демидов, 80), Гріндхейм (Бренне, 80), Педерсен, Хусеклепп 
(Мольдскред, 75), Абдуллайє. тренер – Ольсен.

уКраЇна: Дикань, Ракицький, Чигринський, Русол, Ощипко, Гусєв 
(Олійник, 84), Тимощук, Яковенко (Кобін, 56), Коноплянка (Федецький, 
90 +3), Ярмоленко (Девич, 55), Зозуля (Ротань, 82). тренер – Маркевич.

арбітр – Блом, асистенти – Ольтхоф, Бунмен (усі – Нідерланди).

попередження: Шелбред (77) – Чигринський (61), Русол (80).
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вІТаєМо!

золотий пісок бібіоне

Збірна України з пляжного футболу стала переможцем 
кваліфікаційного турніру чемпіонату світу, фінальна частина якого 
пройде в 2011 році в Італії. Від Європи в ньому візьмуть участь 
лише п’ять національних команд. Підопічним Сергія Кучеренка 
вдалося впевнено подолати кваліфікаційні змагання, що пройшли в 
липні італійському місті Бібіоне. У фінальній зустрічі синьо-жовті у 
блискучому стилі перемогли збірну Португалії – 4:2.
Поразка у стартовому поєдинку від угорців (6:7) ускладнила 
турнірну ситуацію для «синьо-жовтих», однак завдяки впевненій 
грі та перемогам над збірними Швейцарії (6:5) і Білорусі (6:2) наші 
земляки пробилися до плей-офф, де їхнім першим суперником 
стали нідерландські пляжники. Це була єдина із зустрічей 1/8 
фіналу, що завершилася «сухою» перемогою – українці просто 
розтрощили опонента – 6:0! 
А в наступному матчі, який вирішував долю однієї з путівок на 
світову першість, команда Кучеренка здобула красиву вольову 
перемогу над Румунією – 6:3.
Лише після виконання завдання-мінімум українці дозволили собі... 
забивати менше, ніж по шість м’ячів за гру. Втім, трьох голів 
вистачило, аби в ігровий час звести внічию півфінальний поєдинок 
із Швейцарією та перемогти в серії післяматчевих пенальті. А 
фінальною нормою стали чотири м’ячі у ворота португальців.
Отже, Україна отримала неофіційний титул найкращої збірної 
Старого Світу, котрий вимагатиме підтвердження в наступному 
році, у фінальному турнірі першості планети.
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НАЦІОНАЛЬНІ ЗБІРНІ
Донецьк, стадіон «Донбас Арена»

11 серпня 2010 року

Мирон МАРКЕВИЧ Ламбертус ВАН МАРВЕЙК

УКРАЇНА НІДЕРЛАНДИ

ПроТокол



F4
6

И
М

П
Е

Р
И

Я
Я

Х
Т

IМ
П

Е
Р

IЯ
 Я

Х
Т

IМ
П

Е
Р

IЯ
Я

Х
Т

Е
кс

кл
ю

зи
вн

ий
 д

ис
т

ри
б’

ю
т

ор
 в

 У
кр

аї
ні

: Т
О

В
 “

С
іл

ай
н 

С
ей

лс
 У

кр
аї

на
”

Е
кс

кл
ю

зи
вн

ий
 д

ис
т

ри
б’

ю
т

ор
 в

 У
кр

аї
ні

: Т
О

В
 “

С
іл

ай
н 

С
ей

лс
 У

кр
аї

на
”

т
ел

.: 
(0

44
) 

28
0 

53
 4

5 
•

 e
-m

ai
l: 

ya
ch

ts
@

in
fo

sp
or

t.c
om

.u
a

ya
ch

ts
@

in
fo

sp
or

t.c
om

.u
a

Ц
я 

ях
то

чк
а 

м
ож

е 
ст

ат
и

Ва
ш

ою
 в

ж
е 

за
ра

з!



ІНФОРМАЦІЙНІ СПОНСОРи

ПРеМІУМ СПОНСОРи

ОФІЦІЙНІ СПОНСОРи




