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ПЕРСПЕКТИВА

Рівно рік у Києві не бачили національної збірної. Після розгромної 
перемоги в матчі з Андоррою на цьому ж динамівському стадіоні 
головна команда країни встигла порадувати своїми «гастролями» 
дніпропетровців і донеччан, жителів Харкова і Львова, завершила 
відбірний цикл світової першості та вступила в фазу підготовки до 
домашнього Євро-2012, змінила двох тренерів. Але – не відійшла від 
принципів і традицій.

Юрій Калитвинцев – перший наставник збірної, що виступав за неї 
ще гравцем, поруч із своїм помічником Сергієм Ребровим і нинішнім 
лідером команди Андрієм Шевченком, останнім із могікан, котрий 
навіть думати не хоче про цвях для бутс, а цілеспрямовано готується до 
форуму найкращих збірних Старого Світу. Ведучи за собою молодших 
партнерів, слугуючи для них живим прикладом професійного 
ставлення до справи, віри у власні сили та успіх колективу.

Саме ті, для кого ця віра – не порожній звук, відкриватимуть сьогодні 
чергову свою Америку – Південну, в особі збірної Чилі. Вони – гравці 
та тренери в синьо-жовтій формі – твердо знають, за що б’ються. І 
знають – для кого. Адже Шева – далеко не єдиний у цій команді, хто 
відмовляється бути чужим на святі, яке влітку 2012-го прийде на нашу 
вулицю. На твою вулицю, вболівальнику!

Кожна перемога збірної України, кожен гол у чужі ворота, кожна 
стрімка атака, кожен вдалий підкат і воротарський «сейв» – це черговий 
камінчик у непохитність цієї віри, у фундамент сьогоднішніх надій і 
завтрашніх успіхів.

«...І покажем, що ми, хлопці, козацького роду!»

Віра, принципи і традиції
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Збірна України з 1992 р. провела 166 
матчів: 70 перемог, 50 нічиїх, 46 поразок, 
м’ячі – 214:164. Вдома – 72 матчі: +38, 
=23, –11, м’ячі – 115:57. 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 (97 матчів).
Найкращий снайпер –
Андрій ШЕВЧЕНКО (45 м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА
на серпень 2010 р. – 24-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.

Виконуючий обов’язки головного тренера – 
Юрій КАЛИТВИНЦЕВ 

Народився 5 травня 1968 р. у Волгограді 
(РРСФР). Очолив національну збірну 25 
серпня 2010 р. 

Виступав за «Ротор» Волгоград (1985-86, 
1988-91), СКА Ростов (1986-88), «Динамо» 
Москва (1992-94), «Локомотив» Нижній 
Новгород (1994), «Динамо» Київ (1995-98), 
«Трабзонспор» Туреччина (1998-99), ЦСКА 
Київ (1999-2000). 
За збірну України зіграв 22 матчі, забив 
1 м’яч.
Тренерська кар’єра: «Закарпаття» Ужгород 
(2000-2002), юніорська збірна України U-19 
(2002-2005), юніорська збірна України U-17 
(2005-2007), «Динамо» Київ (дубль – 2006-
2010), юнацька збірна U-19 (2009).
Тренерські досягнення: перемога збірної 
U-19 в чемпіонаті Європи 2009 р.
Асистенти – Олександр ХАЦКЕВИЧ, Семен 
АЛЬТМАН, Геннадій ЛИТОВЧЕНКО, Сергій 
РЕБРОВ, Сергій КРАКОВСЬКИЙ.

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

19 −

Рік І Г
2007 4 –
2008 5 –
2009 8 –

2010 2 –

Андрій ДИКАНЬ 
Воротар
Народився 16 липня 1977 р. в Харкові.
192 см, 84 кг
«СПАРТАК» Москва, 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

10 −

Рік І Г
2009 6 –
2010 4 –

Рік І Г
2008 6 –
2009 7 –

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

25 −

Рік І Г
2010 1 –

Рік І Г
2007 7 –
2008 6 –
2009 8 –

2010 4 –

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

13 −

ЗБІРНА УКРАЇНИ

Євген ЧЕБЕРЯЧКО
Півзахисник
Народився 19 червня 1983 р. у Києві.
180 см, 75 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
11.08.2010,
Україна – Нідерланди– 1:1

1 −

Тарас МИХАЛИК
Захисник
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 ХАЧЕРІДІ
Захисник
Народився 28 липня 1987 р. у 
Мелітополі (Запорізька область).
197 см, 80 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
10.10.2009,
Україна – Англія – 1:0

4 –
Рік І Г

2009 4 –
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НАШІ НАДІЇ

Володимир ПОЛЬОВИЙ
Захисник
Народився 28 липня 1985 р. в 
Запоріжжі.
170 см, 63 кг
«Металург» Запоріжжя
Дебют у збірній:
25.05.2010,
Україна – Литва – 4:0

2 −
Рік І Г

2010 2 –

Олександр РОМАНЧУК
Захисник
Народився 21 жовтня 1984 р. у Києві.
178 см, 73 кг.
«МЕТАЛІСТ» Харків
Дебют у збірній:
07.02.2007,
Ізраїль – Україна – 1:1

3 −

Рік І Г
2010 3 –

Рік І Г
2008 1 –

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

3 −

Денис КОЖАНОВ

Олег КРАСНОПЬОРОВ

Півзахисник

Півзахисник

Народився 13 червня 1987 р. у 
Маріуполі (Донецька область).
169 см, 64 кг
«КАРПАТИ» Львів
Дебютант збірної

Народився 25 липня 1980 р. в Маріуполі 
(Донецька область).
172 см, 65 кг
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебют у збірній:
19.11.2008,
Україна – Норвегія – 1:0

–

1

−

−

Олег ГУСЄВ

Ігор ХУДОБ’ЯК

Денис КУЛАКОВ

Півзахисник

Півзахисник

Півзахисник

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

Півзахисник
Народився 20 лютого 1985 р. в Івано-
Франківську.
175 см, 66 кг
«КАРПАТИ» Львів
Дебют у збірній:
29.05.2010,
Україна – Румунія – 3:2

Народився 1 травня 1986 р. в Ізюмі 
(Харківська область).
182 см, 76 кг
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебютант збірної

57

1

–

7

−

−

Рік І Г
2003 4 –
2004 9 1
2005 8 –
2006 13 1

2007 11 4
2008 2 –
2009 7 1
2010 3 –

Рік І Г
2007 2 –
2010 1 –

Рік І Г
2010 1 –
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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

12 4

Рік І Г
2008 4 –
2009 5 –
2010 3 4

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

96 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 4 –

Олександр ЯКОВЕНКО
півзахисник
Народився 23 червня 1987 р. в Києві.
183 см, 74 кг
«АНДЕРЛЕХТ» Бельгія 
Дебют у збірній:
2.06.2010, 
Норвегія – Україна – 0:1

1 −
Рік І Г

2010 1 –

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

30 4

Рік І Г
2006 6 –
2007 5 –
2008 5 1

2009 11 3
2010 3 –

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 3 297 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

16 4

Рік І Г
2008 5 1
2009 8 3
2010 3 –

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

62 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 –
2010 1 –

ЗБІРНА УКРАЇНИ

Марко ДЕВИЧ
Нападник
Народився 27 жовтня 1983 р. в Белграді 
(Сербія).
185 см, 74 кг.
«МЕТАЛІСТ» Харків
Дебют у збірній:
19.11.2008,
Україна – Норвегія – 1:0

4 –

Рік І Г
2008 1 –
2009 1 –
2010 8 –
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ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

– По-перше, відразу прошу відкласти 
вітання, – сказав новий наставник в 
інтерв’ю для офіційної програми матчу 
Україна – Чилі. – Пропоную приберегти 
їх на той день, коли вже буде 
результат. Щодо плану підготовки до 
найближчих спарингів, він зверстаний 
давно. Тренерський штаб не припиняв 

працювати ні на день, тож жодних 
проблем у нас не виникло. Просто 
відбулися певні кадрові зміни, які, 
впевнений, не вплинуть на процес. 
Основні принципи роботи збірної 
залишаються. Це шанобливе ставлення 
один до одного, дисципліна на полі – 
дисципліна в побуті, віра у власні сили. 

– Після відставки Маркевича змінився 
керівний штаб команди... 

– Виникли три вакансії, на які ми 
запросили Геннадія Литовченка, 

Сергія Реброва та Сергія 
Краковського. З Литовченком 
я не один рік пропрацював 
поруч: він знає наші принципи 
і без проблем увіллється в 
колектив. Ребров, хоч і недавно 
став тренером, має достатньо 
ігрового досвіду й відзначається 

чудовими людськими 
якостями. Краковський, котрий 
працюватиме з воротарями, 
також довів своєю роботою, що 

він – тренер високого рівня. 

Крім того, продовжують працювати 
у штабі Олександр Хацкевич і Семен 
Альтман. Усі вони – мої однодумці, й 
цей фактор не може не позначатися 
позитивно на атмосфері в колективі, на 
результатах наших спільних зусиль. Як 
і беззаперечна віра у майбутнє нашої 
збірної.

– Якої ви думки про найближчих 
суперників – Польщу і Чилі? 

– Дружба з поляками закінчується перед 
виходом на поле, там ми – суперники. У 
наших сусідів дуже хороша команда, яка, 
як і ми, приймає Євро-2012, тож вони 
теж серйозно готуються до фінального 
турніру. Тому в Лодзі буде дуже цікаве 
протистояння. Чилійці дуже добре 
зарекомендували себе на чемпіонаті 
світу, і ми дуже раді, що отримуємо 
якісних суперників для спарингів. Узагалі 
дуже ретельно вивчаємо кожного 
опонента, маємо достатньо інформації 
про його сильні та слабкі сторони.

– Чи дотримуєтеся ви думки, що збірна 
повинна грати в атакуючому стилі?

– Всі ті команди, в яких я виступав і 
які тренував, переважно грали саме 
в такому ключі. Мені це близьке, 
я – за видовищний футбол. Ми 
постійно наголошуємо у спілкуванні 

з гравцями: необхідно грати 
так, аби на наступний матч на 

стадіоні було хоча б одним 
уболівальником більше. Для 

цього, крім результату, слід 
демонструвати змістовну, 

привабливу гру. Та 
це не означає, що 

наші гравці гуртом 
бездумно побіжать 
уперед. Видовище 
можна будувати 
й на фундаменті 
з надійної 
оборони. 

Юрій КАЛИТВИНЦЕВ: 
«У збірній працюють однодумці»
Усього чотири матчі на чолі головної команди країни 
провів Мирон Маркевич. Виконком ФФУ прийняв його 
відставку, призначивши виконуючим обов’язки головного 
тренера Юрія Калитвинцева. 

р р р у р у

– Після відставки Маркевича змінився 
керівний штаб команди... 

– Виникли три вакансії, на які ми
запросили Геннадія Литовченка,

Сергія Реброва та Сергія 
Краковського. З Литовченком
я не один рік пропрацював 
поруч: він знає наші принципи
і без проблем увіллється в 
колектив. Ребров, хоч і недавно 
став тренером, має достатньо 
ігрового досвіду й відзначається

чудовими людськими
якостями. Краковський, котрий
працюватиме з воротарями,
також довів своєю роботою, що 

він – тренер високого рівня.

виходом на поле, там ми – с
наших сусідів дуже хороша 
як і ми, приймає Євро-2012
теж серйозно готуються до 
турніру. Тому в Лодзі буде д
протистояння. Чилійці дуже
зарекомендували себе на че
світу, і ми дуже раді, що отр
якісних суперників для спар
дуже ретельно вивчаємо ко
опонента, маємо достатньо 
про його сильні та слабкі ст
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ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

– На збір було викликано нових гравців – 
Кожанова, Кулакова, Краснопьорова. Чи 
давно ці футболісти перебували в полі 
зору тренерського штабу?

– Із Кулаковим я свого часу працював 
у юнацький збірній 1986 року 
народження, з Краснопьоровим – у 
«Закарпатті». Чудово знаю їхні 
можливості. Давно спостерігаємо й за 
зростанням майстерності Кожанова. 
Ці хлопці на видноті у клубах. Як 
виглядатимуть у збірній – то вже інше 
питання, тут – зовсім інший рівень. 
Але прагнутимемо допомогти цим 
гравцям стати повноправними членами 
національної команди.

– Такий підхід, напевно, означає, що 
товариські матчі збірної стануть полем 
для експериментів? 

– Нинішній рік я назвав би роком 
притирання і знайомства. Протягом цього 
часу без експериментів не обійтися. В 
розумних межах. А вже наступного сезону 
нам треба буде визначитися і звузити коло 
кандидатів, тому що часу до Євро-2012 
залишиться не так уже й багато, лік піде 
на дні й робота зведеться до награвання 
складу на фінальний турнір. Це, звичайно, 
не 11 гравців, а 18-20 і більше. 

– Усі ветерани-знаменитості 
залишаються в збірній?

– У паспорт ми не зазираємо. У складі 
залишатимуться ті, хто роботою 
і ставленням до справи доведуть 
необхідність своєї присутності 
в таборі команди. Якщо хтось із 
гравців знизить вимоги до себе й не 
відповідатиме рівню національної 
збірної, аргументом не стануть ані 
гучне ім’я, ані попередні заслуги. 
Навіть найяскравішим нашим зіркам, 
як і решті, через гру в клубах і 

через роботу в збірній треба щодня 
доводити свою конкурентоздатність. 

– Частина кандидатів до національної 
команди наразі задіяна у «молодіжці». 
Тренерський штаб і надалі розраховує 
на молодь? 

– Без сумніву. У нашому списку 
чимало повноправних кандидатів з 
молодіжної збірної. Однак у підопічних 
Павла Яковенка настала пора дуже 
відповідальних матчів – молодіжна 
команда України має реальні шанси 
пробитися до фінальної частини 
чемпіонату Європи. Тож ми з 
розумінням ставимося до потреб 
«молодших». А всі кандидати – під 
нашим «наглядом». 

– Президент ФФУ Григорій Суркіс на 
Виконкомі федерації дав зрозуміти, що 
префікс «в.о.» перед вашою нинішньою 
посадою може зникнути вже у 
найближчому майбутньому, після двох 
вересневих матчів. Чи не тисне на вас 
ця ситуація?  

– Наразі я не замислююсь над тим, що 
буде після зустрічей із Польщею та Чилі. 
Як кажуть, найголовніша гра – кожна 
наступна. І незалежно від того, на який 
термін мене наділять повноваженнями – 
на півроку, на місяць, два чи три, я 
виконуватиму свою роботу сумлінно, 
так, як звик. Поки що вся наша увага – 
до спарингів у Лодзі та Києві. А вже 
потім займемося коригуванням планів 
підготовки збірної та представимо їх на 
розгляд Виконкому... 

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ

«ЗОЛОТИЙ» ДОСВІД

Юрій Калитвинцев – головний 
«інженер» історичної для українського 
футболу перемоги. Очолювана ним 
юнацька збірна, складена з гравців 
1990 р.н., перемогла на чемпіонаті 
Європи-2009. На аренах Донецька 
і Маріуполя господарі виявили не 
тільки майстерність, а й характер. 
Після несподіваної нульової нічиєї  у 
стартовому поєдинку з командою 
Словенії та результативної мирової 
(2:2) у боротьбі з Англією лише 
перемога влаштовувала синьо-жовтих в останній груповій зустрічі 
проти Швейцарії. Залишившись у меншості, підопічні Калитвинцева 
все ж дотиснули суперника – 1:0. Потім у півфіналі були переможені 
міцні серби (3:1), а у поєдинку за чемпіонство – обіграні нащадки 
родоначальників футболу, англійці – 2:0.
Ціла група гравців із тієї команди наразі захищає кольори молодіжної 
збірної України та постійно виступає у стартових складах клубів 
вітчизняної Прем’єр-ліги. 



14 | Матч національних збірних. Україна — Чилі

ЦИФРИ І ФАКТИ

 Уже заради другого свого матчу 
українська збірна залишила Старий 
Світ, перетнувши Атлантику – у спарингу 
з командою США, котра тоді якраз 
цілеспрямовано готувалася до домашньої 
першості планети, синьо-жовті досягли 
почесної нічиєї 0:0.
 У жовтні 1993-го, на другому році 
свого існування наша національна 
команда здійснила ціле турне амери-
канськими стадіонами, двічі обігравши 
господарів (2:1 і 1:0), але програвши 
мексиканцям (1:2).
 1994-й був пронизаний азійськими 
мотивами, від Близького Сходу – до 
Далекого. Товариський поєдинок із 
командою ОАЕ (1:1) входив у програму 
підготовки до відбірного турніру Євро-
1996, а візит на дві гри до Південної Кореї 
стався одразу після старту європейської 
кваліфікації, провал у якому призвів до 
миттєвої відставки Олега Базилевича. 
До Країни Вранішньої Свіжості українців 
повіз тренерський дует у складі Володи-
мира Мунтяна та Миколи Павлова, уся 
інформація в пресі обмежилася куцими 

повідомленнями про дві «сухі» поразки 
(0:1 і 0:2), а склад суперників у тих 
зустрічах статистики згодом відновлю-
вали через треті руки.
 Наступної зустрічі з неєвропейцями 
довелося чекати майже вісім років – 
дебют Леоніда Буряка в національній 
команді припав на візит до Японії. І та 
березнева зустріч, і серпневий домашній 
спаринг із іранцями завершилися 
однаково безрадісно – 0:1. Азіати та 
представники мусульманської Африки 

й надалі були «улюбленими» з наших 
суперників-«чужаків», причому між 
поєдинками з Лівією (лютий 2004-го – 
1:1) та Узбекистаном (серпень 2007-го – 
2:1), українці виграли «всуху» всі три 
матчі з повпредами цього регіону – в 
Японії (1:0), тієї ж Лівії (3:0) та Саудівської 
Аравії на ЧС-2006 – 4:0. А доповнили цю 
серію ще одним виграшем на німецькому 
мундіалі – над Тунісом (1:0, на фото 
вгорі – Андрій Шевченко святкує свій гол 
у цьому матчі), а також розгромом Коста-
Ріки (4:0).
 Костариканці, матчем із якими Київ 
проводжав збірну України на першість 
планети, територіально найближчі до 
нашого сьогоднішнього суперника – 
чилійців. Однак представляють іншу 
конфедерацію – КОНКАКАФ – і, м’яко 
кажучи, відстають у плані футбольних 
традицій. У поєдинку з командою цієї 
карибської країни підопічні Олега Блохіна 
не мали жодних проблем, велику 
перемогу забезпечили голи Назаренка, 
Воробея, Калиниченка та Бєліка (фото 
ліворуч).

РЕКОРДСМЕНИ
ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Кількість матчів
Андрій ШЕВЧЕНКО ................................ 97 
Анатолій ТИМОЩУК ........................... 96 
Олександр ШОВКОВСЬКИЙ ................. 86 
Сергій РЕБРОВ ...................................... 75 
Андрій ГУСІН ......................................... 71 
Андрій ВОРОБЕЙ .................................. 68 
Андрій НЕСМАЧНИЙ ............................. 67 
Владислав ВАЩУК ................................ 63 
Андрій ВОРОНІН ................................... 62 
Олександр ГОЛОВКО ........................... 58 

Голи 
Андрій ШЕВЧЕНКО .......................45 (97*) 
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 (43) 
Андрій ВОРОНІН ..............................6 (62) 
* кількість матчів

Капiтани  
Андрій ШЕВЧЕНКО ................................ 48 
Олег ЛУЖНИЙ ....................................... 39 
Олександр ГОЛОВКО ........................... 13 
Юрій КАЛИТВИНЦЕВ ............................ 13 
Анатолій ТИМОЩУК ........................... 12

Позбавлення необхідності проходження відбірного сита й 
заміна кваліфікаційних матчів товариськими дає можли-
вість значно розширити коло суперників, у тому числі й з 
інших континентів. Наразі збірна України та її вболіваль-
ники зустріччю з чилійцями відкривають для себе футбол 
Південної Америки. Із усіх частин світу «неосвоєною» 
залишається тільки Австралія з Океанією. 

Нові світи
синьо-жовтих
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Збірна Чилі перший матч провела
27 травня 1910 року:
Аргентина – Чилі – 3:1.  
Третій призер чемпіонату світу 1962 
р., учасник фінальних турнірів ЧС 
1930, 1950, 1966, 1974, 1982, 1998, 
2010 рр.

Найбільші перемоги – 7:0
(Чилі – Венесуела, 29.08.1979;
Чилі – Вірменія, 5.01.1997).

Найбільша поразка – 0:7
(Бразилія – Чилі, 17.09.1959). 

Рекордсмен за кількістю виступів – 
Леонель САНЧЕС (84 матчі). 
Найкращий снайпер – 
Марсело САЛАС (37 м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА
на серпень 2010 р. – 10-е місце. 
Найвища позиція: 6-е місце
(квітень 1998 р.).
Найнижча позиція: 84
(грудень 2002 р.).
Найбільший прогрес: +18
(липень 2006 р.).
Найбільший регрес: –13
(жовтень 2004 р.). 

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

Головний тренер – Марсело Б’ЄЛСА. 

Народився 21 липня 1955 р. у Росаріо 
(Аргентина). Очолив збірну Чилі в 
серпні 2007 р. 

Виступав за «Ньюеллз Олд Бойз» 
Росаріо (1976-78), «Інстітуто де 
Кордоба» (1979), «Архентіно» Росаріо 
(1980).
Тренерська кар’єра: «Ньюеллз Олд 
Бойз» (1990-92), «Атлас» Мексика 
(1992-94), «Америка» Мексика (1995-
96), «Велес Сарсфілд» (1997-98), 
«Еспаньол» Іспанія (1998), збірна 
Аргентини (1998-2004). 
Тренерські досягнення: чемпіон 
Аргентини 1990 (Апертура), 
1991 (Вищий дивізіон), 1992 
(Клаусура), 1998 (Клаусура), чемпіон 
Олімпійських Ігор-2004. Визнаний 
найкращим тренером світу 2001 р. 
за версією Міжнародної федерації 
футбольної історії та статистики.

Федерація футболу Чилі
Заснована 19 червня 1895 р.

Член ФІФА з 1913 р.,
КОНМЕБОЛ – з 1916 р.

Адреса: Avda. Quilin No. 5635 –
Comuna Penalolen Casilla No. 3733 

Central de Casillas Santiago de Chile.
Телефон: + 56-2/810 1800.

Факс: + 56-2/284 3510.
E-mail: ffch@anfpchile.cl

Сайт: www.anfp.cl
Президент – Харольд МАЙН-НІКОЛЛС.

ЧИЛІ • Площа: 756,95 тис. кв. км. • Населення: 17,03 млн. • Столиця: Сантьяго • Державна мова: іспанська • Грошова одиниця: песо

ЗБІРНА ЧИЛІ
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СУПЕРНИК

Воротарі

Мігель ПІНТО 04.07.1983 Універсідад де Чиле 180 79 14 0

Луїс МАРІН 18.05.1983 Уніон Еспаньола 186 88 3 0

Крістофер ТОСЕЛЛІ 15.06.1988 Універсідад Католіка 181 81 1 0

Пауло ГАРСЕС 02.08.1984 Універсідад Католіка 182 78 0 0

Захисники

Маурісіо ІСЛА 12.06.1988 Удінезе (Італія) 177 76 16 0

Освальдо ГОНСАЛЕС 10.08.1984 Толука 181 78 3 0

Ханс МАРТІНЕС 04.01.1987 Універсідад Католіка 178 75 9 0

Себастьян ТОРО 02.02.1990 Коло-Коло 178 75 1 1

Марко ЕСТРАДА 28.05.1983 Монпельє (Франція) 174 83 23 1

Чарльз АРАНГІС 17.04.1989 Куїльмес 171 69 3 0

Карлос КАРМОНА 21.03.1987 Реджина (Італія) 179 78 23 0

Педро МОРАЛЕС 25.05.1985 Динамо Зг (Хорватія) 178 77 10 1

Родріго ТЕЛЛО 14.10.1979 Ескішехірспор (Туреччина) 171 77 35 3

Еміліо ЕРНАНДЕС 14.09.1984 Аргентинос Хуніорс (Аргентина) 175 73 6 0

Півзахисники

Мануель ІТУРРА 23.06.1984 Універсідад де Чиле 172 73 34 1

Родріго МІЛЬЯР 03.11.1981 Коло-Коло 182 75 24 2

Фернандо МЕНЕСЕС 27.08.1985 Універсідад Католіка 173 79 5 0

Феліпе СЕЙМУР 23.07.1987 Універсідад де Чиле 174 69 1 0

Франсіско СІЛВА 11.02.1986 Універсідад Католіка 177 70 1 0

Хосе Педро ФУЕНСАЛІДА 22.02.1985 Коло-Коло 170 70 12 0

Нападники

Фабіан ОРЕЛЬЯНА 27.01.1986 Гранада (Іспанія) 168 68 17 2

Ектор МАНСІЛЬЯ 12.11.1980 Толука 176 75 6 0

Маурісіо ПІНІЛЬЯ 04.02.1984 Палермо (Італія) 187 80 20 4

Едуардо ВАРГАС 20.11.1989 Універсідад де Чиле 173 70 3 0

ПРИМІТКА. Після назви клубу, який представляє гравець, уміщено зріст, вагу, кількість матчі в і голів у збірній Чилі.

Вони вийдуть проти збірної України
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РЕТРО

Найчастіше з них – тричі – 
чилійцям протистояв захисник 
Леонід Островський, хоча лише 
в останньому з цих поєдинків він 
представляв київське «Динамо», а 
перші два провів як московський 
торпедівець. Островський брав 
участь в обох зустрічах, які 
відбувалися в рамках фінальних 
турнірів світових першостей – 1962 і 
1966 років. На домашньому мундіалі 

чилійці на шляху до своєї «бронзи» 
обіграли збірну СРСР – 2:1, а чотири 
роки потому радянська команда 
реваншувалася з тим же рахунком. 
Окрім Островського, до перемоги 
доклали зусиль також Віктор 
Серебряников і особливо Валерій 
Поркуян, котрий забив обидва м’ячі.
До речі, то був уже не перший 
«український» дуплет у матчах 
СРСР і Чилі. В тому-таки 1966-му, 

але в лютому, «суху» перемогу над 
господарями стадіону «Насьональ» у 
Сантьяго принесли два влучні удари 
Йожефа Сабо – 2:0. Удруге Йожеф 
Йожефович протистоятиме чилійцям 
у грудні 1967-го, в товариському 
матчі, котрий принесе його команді 
перемогу – 4:1. Хет-триком тоді 
відзначився Едуард Стрельцов, 
чия кар’єра в національній команді 
добігала кінця.

В останній грі проти Чилі виступали 
найбільше українських гравців – 
шестеро. То був перший із двох 
стикових матчів відбірного турніру 
чемпіонату світу в ФРН. Згідно з 
жеребом, путівку мали розіграти 
переможці 9-ї європейської та 3-ї 
південноамериканської груп – збірні 
СРСР і Чилі. 26 вересня 1973 року 
60 тисяч глядачів на трибунах 
московських «Лужників» стали 
свідками безгольової нічиєї. У 
складі господарів на поле виходили 
київські динамівці Євген Рудаков, 
Михайло Фоменко, Володимир 
Мунтян, Володимир Онищенко 
та Олег Блохін, а також Віктор 
Кузнецов із ворошиловградської 
«Зорі».
Напевно, всі ці виконавці були 
сповнені бажання посперечатися 
в Сантьяго за путівку на 
світовий фінал у матчі-відповіді, 
призначеному на 21 листопада. Та 
на заваді великому спорту стала ще 
більш велика політика. 

Україна та Чилі ніколи не зустрічалися на рівні 
національних футбольних збірних. Але за радянської доби 
поєдинки з представниками цієї південноамериканської 
країни залишили досить-таки помітний слід. У тому числі – 
й для повпредів українських клубів.

Блохін проти Піночета

«ДЕСЕРТ» ВІД МАТАДОРА

Прихильники київського «Динамо» 
дотепер «незлим тихим словом» 
згадують Марсело Саласа. Один 
із двох найвидатніших чилійських 
футболістів кінця минулого-початку 
нинішнього століть, він носив 
прізвище, яке в українців незмінно 
асоціювалося з національним 
продуктом, мав прізвисько Матадор 
і у збірній своєї країни складав ударний 
тандем «Са-Са» з Іваном Саморано. 
Саолас устиг двічі засмутити 

динамівців у Лізі чемпіонів. Причому – в 
складах двох різних клубів. Спочатку 
його гол приніс «Лаціо» перемогу 
в римській зустрічі цих клубів у 
розіграші-1999/2000 (2:1), а через 
три роки влучний удар чилійця в 
Києві допоміг виграти з тим самим 
рахунком уже «Ювентусу», в зустрічі, 
долю якої на користь туринців вирішив 
іще один південноамериканський 
«гастрономічний» Са – уругваєць 
Марсело Салаєта...
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ІСТОРІЯ

Одинадцятого вересня в Чилі стався 
військовий переворот – за підтримки 
США до влади прийшла хунта на 
чолі з генералом Аугусто Піночетом. 
Протягом наступного місяця в країні 
загинуло понад 30 тисяч людей, 
а стадіон «Насьональ» на період 
надзвичайного стану перетворили на 
концтабір.

Московську стикову зустріч радянське 
телебачення не транслювало, афіш 
у місті не було, а звіти про «сухий» 
поєдинок обмежилися кількома 
абзацами такого ж прісного тексту, 
якою вийшла та гра. Гості всією 
командою тримали оборону, яку 
підопічні Євгена Горянського 
безуспішно намагалися подолати. 
Найнебезпечніший момент виник після 
удару Блохіна, але м’яч влучив у стійку.
«Блохін – я запам’ятав його прізвище 
на все життя, – згадував потім 
триразовий найкращий гравець 
Південної Америки Еліас Фігероа. – Він 
мав диявольську швидкість, а м’яч 
був наче прив’язаний до його ніг. 
Наш правий захисник Мачука щоразу 
програвав Блохіну, й мені доводилося 
його страхувати. В одному з моментів 
я виніс з поля і м’яч, і Блохіна, 
причому, падаючи, зачепив ногою його 
обличчя – чи то щоку, чи то ніс...» 

Після гри в «Лужниках» радянське 
спортивне керівництво перейшло до 
ігор у високих футбольних кабінетах. 
Однак усі апеляції до ФІФА із закликами 
перенести матч-відповідь на нейтральне 
поле ні до чого не призвели. Для 
тодішнього президента Міжнародної 
федерації футболу англійця Стенлі 
Роуза виявилося достатньо особистих 
обіцянок Піночета – до дня матчу 
повністю звільнити стадіон від 
полонених і гарантувати безпеку 
радянській команді.

Але та за океан так і не вирушила. 
У призначений термін на поле 
«Насьоналя» вийшли 11 гравців 
команди господарів та арбітр. 
Розпочавши з центру, чилійці, 
перепасовуючись, довели м’яч до 
порожніх воріт «умовного противника», 
капітан Франсіско Вальдес забив гол 
(фото на стор. 20), рахунок на табло 
змінився з «0:0» на «1:0», і збірна Чилі 
офіційно стала учасником фінального 
турніру ЧС-1974.

ТРИ МАТЧІ – ТРИ ПЕРЕМОГИ
У новітній історії українського 
футболу зафіксовані три дуелі 
наших земляків із чилійськими 
збірними. У серпні 1993 року 
очолювана Володимиром 
Мунтяном молодіжна команда 
двічі обіграла однолітків із цієї 
країни в рамках іспанського 
турніру «Кубок Алкудії». У 
груповому раунді – 2:0 (голи – 
Віталій Пушкуца, Геннадій Мороз), 
у фіналі – 1:0 (Сергій Ребров). Із 
тих, хто згодом захищав кольори 
національної збірної України, 
чилійцям, окрім Мороза та 
Реброва, протистояли також 
Дмитро Парфьонов, Олександр 
Коваль, Владислав Ващук, Віталій 
Косовський, Олександр Свистунов і 
Сергій Федоров.

Збірна Чилі потрапила в один 
квартет із українцями на 
груповому етапі фінального 
турніру молодіжної світової 
першості (U-20), що проходив у 
2001 році в Аргентині. Одним із 
відкриттів тих змагань став наш 
форвард Олексій Бєлік (на фото). 
Чилійцям він забив двічі, причому 
гол у падінні через себе став 
справжнім шедевром. Та зустріч 
принесла переконливу перемогу 
підопічним Анатолія Крощенка – 
4:2, окрім донеччанина відзначився 
також Руслан Валєєв, а один м’яч 
південноамериканці забили у власні 
ворота. Бєлік, Богдан Шершун і 
Олексій Гай, що святкували той 
успіх, згодом викликалися під 
знамена першої збірної України.
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ЦЕ БУЛО, БУЛО

По дорозі через Атлантику літак 
із радянською делегацією зробив 
вимушену посадку. «Полум’я охопило 
одну з турбін, – згадує Сабо. – Та на 
щастя поруч був острів Санта-Марія. Усе 
обійшлося, хоча, звичайно, приємного в 
таких моментах мало».
Протягом місяця збірна СРСР 
готувалася до майбутніх 
баталій безпосередньо на 
південноамериканській землі, граючи 
спаринги з командами Колумбії, Перу, 
Венесуели та Коста-Ріки. У цьому 
був не тільки тренувальний сенс – за 
кожну добу закордонного відрядження 
гравцям і тренерам виплачували 
по 75 інвалютних рублів. Таке собі 
матеріальне стимулювання колективу, 
якому офіційних преміальних не 
обіцяли.
Не обіцяли легкого життя гостям із 
Радянського Союзу й кліматичні умови 
та склад групи. Однак за умов шаленої 
спеки в Аріці, де дощу не пам’ятали 
навіть старожили, підопічні Гаврила 
Качаліна без особливих складностей 
розібралися з югославами (2:0), 

а у другому матчі на 56-й хвилині 
вигравали в колумбійців – 4:1. Та 
втримати перемогу не вдалося, й долю 
першого місця в групі вирішувала 
очна дуель із Уругваєм. За хвилину до 
фінального свистка Валентин Іванов 
зробив рахунок 2:1, вивівши свою 
команду на чилійців.
«Не забий він тоді – грали б ми у 
чвертьфіналі з командою ФРН, – 
повертається в минуле Йожеф Сабо. – 
Як на мене, той варіант був більш 
зручним, ніж зустріч із господарями. 
Так і вийшло: навіть маючи ігрову 
перевагу, ми поступилися. Не виручив 
нас Яшин. Розуміючи все, навіть плакав 
у роздягальні. Згодом саме його 

зроблять головним винуватцем невдачі, 
Лев Іванович навіть із футболом хотів 
зав’язати. Та переборов обставини й 
наступного року здобув «Золотий м’яч» 
найкращого гравця Європи».
Чому сам Сабо так і не провів 
жодного матчу в Чилі? За його 
словами, налаштовувався на кожну 
гру. І кожного разу в день поєдинку 
начальник команди Андрій Старостін 
запевняв, що місце у складі для 
динамівця обов’язково буде. «Уявіть 
мій стан, коли оголошували «основу», – 
зітхає Йожеф Йожефович. – Тренери 
прислухалися до думки ветеранів 
команди, і в результаті цих консультацій 
поза грою залишився не тільки я, а 
й мій одноклубник Серебряников, 
торпедівець Маношин. А на 
вирішальні матчі Качалін не поставив і 
Каневського...»
Завершивши виступи в Чилі, радянські 
футболісти вже в якості глядачів 
відвідали в Сантьяго півфінал між 
господарями та бразильцями, а також 
вирішальний матч, у якому Бразилія 
переграла Чехословаччину – 3:1. Що 
ж стосується самого Йожефа Сабо, то 
його дебют в офіційних матчах збірної 
відбувся 1965-го, а вже наступного 
року київський півзахисник був одним 
із ключових виконавців у команді, 
яка стала четвертою на англійській 
першості світу, перемігши, зокрема, й 
команду Чилі.

У послужному списку Йожефа Сабо є два матчі за збірну 
СРСР проти команди Чилі. У першому з них – товариській 
зустрічі 23 лютого 1966 року – динамівець забив два голи, 
забезпечивши «суху» перемогу. Йожеф Йожефович також 
був у складі радянської збірної, яка в 1962-му виступала в 
Чилі у фінальному турнірі світової першості.

Під гарячим сонцем Аріки
Чилі – СРСР – 2:1
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МОЗАЇКА

 Чилійська 
федерація – один 

із чотирьох засновників 
Південноамериканської 
футбольної конфедерації 
(КОНМЕБОЛ). На континенті 
національна асоціація, заснована 
у Вальпараїсо 19 червня 1895 
року, поступається за віком лише 
аргентинській. 

 Свій дебютний матч 
збірна Чилі провела 25 

травня 1910 року, програвши 
аргентинцям (1:3). Та невдача 
поклала початок безвиграшній 
серії, що тривала... 16 років або 
32 матчі. У 1922-24 рр. чилійці 
видали вражаючу низку ігор – 
вісім поєдинків без забитих м’ячів. 
А перший успіх прийшов до них 
12 жовтня 1926-го, коли в матчі 
домашнього Кубку Америки була 
переможена команда Болівії – 7:1.

 У Чилі проводився 
фінальний турнір 

чемпіонату світу 1962 року, 
що було особистою заслугою 
Карлоса Діттборна. Колишній 
голова КОНМЕБОЛ, він зробив, 
здавалося, неможливе – відстояв 
заявку своєї країни, яка не могла 
похвалитися ні міцною економікою, 
ні досягненнями в футболі. Коли 

у 1960 році Чилі постраждала від 
руйнівного землетрусу й постало 
питання про перенос мундіалю 
в іншу державу, Діттборн сказав 
перед керівниками ФІФА 
історичну фразу: «Залиште нам 
чемпіонат світу, крім нього в нас 
немає нічого!» Він помер за кілька 
тижнів до старту першості планети, 
іменем Діттборна назвали стадіон в 
Аріці. А турнір став найуспішнішим 
для чилійських футболістів, котрі 
посіли третє місце. Леонель Санчес 
із чотирма голами увійшов до кола 
найкращих бомбардирів змагань.

 Незважаючи на те, що 
чилійська збірна вважається 

однією з найсильніших в історії 
південноамериканського футболу, 
вона жодного разу не вигравала 
першість континенту (перемоги 
на Кубку Америки мають навіть 
Болівія та Колумбія, а Парагвай 
і Перу – по дві). Найвищі 
досягнення чилійців – чотири 
«срібла» (1955, 1956, 1979 і 1987).

 Найтитулованішим клубом 
країни є «Коло-Коло» з 

Сантьяго. Клуб отримав свою 
назву на честь вождя індійського 
племені мапуче, який у ХVІ ст. 
підняв свій народ на боротьбу 
з іспанськими завойовниками. 
Його профіль зображений на 
емблемі клубу. «Коло-Коло» – 
29-разовий чемпіон Чилі та 
єдиний представник країни, 
що виграв Копа Лібертадорес, 
турнір чемпіонів країн Південної 
Америки. Сталося це в 1991 році.

 П’ять разів повпреди Чилі 
визнавалися найкращими 

гравцями року на своєму 
континенті. Тричі поспіль – у 
1974-76 роках – у референдумі 
перемагав Еліас Фігероа (це 
досягнення повторив у 2003-
2005 рр. аргентинець Тевес; три 
титули також у бразильця Зіко, 
але він здобув їх не підряд). У 
1997 році не було рівних Марсело 
Саласу, в 2006-му – Матіасу 
Фернандесу. Форвард чилійської 
збірної Умберто Суасо посів друге 
місце в торішньому опитуванні, 
поступившись тільки аргентинцю 
Верону.

 Іменем наставника збірної 
Чилі – аргентинського 

фахівця Марсело Б’єлси (шарж) – 
названий стадіон клубу «Ньюеллз 
Олд Бойз» у Росаріо. Кольори 
цього колективу захищав 
свого часу тренер. У 2008 році 
журнал Que Pasa визнав Б’єлсу 
найвпливовішим іноземцем у 
Чилі. А місцева група Tomo Como 
Rey присвятила йому пісню 
Loco (Божевільний) – саме таке 
прізвисько носив дон Марсело, 
коли був гравцем. 

Залиште нам 
чемпіонат світу!..

Еліас ФІГЕРОА



24 | Матч національних збірних. Україна — Чилі

Збірна Нідерландів проводила свій 
перший матч у статусі віце-чемпіона 
світу-2010, однак до Донецька під 
орудою Берта ван Марвейка приїхав 
абсолютно новий склад. Із тих, хто 
входив до заявки помаранчевих на 
першість планети, залишився тільки 

воротар Ворм, котрий і став одним 
із найкращих у складі гостей. Утім, 
голландська молодь виявилася 
досить міцним горішком – дублери 
прагнули довести право на місце в 
головній команді Країни Тюльпанів, 
а заодно й не дати перерватися 

безпрограшній серії збірної, яка 
нараховувала 26 матчів.
Загалом гра проходила у невисокому 
темпі, що можна пояснити 
нестерпною спекою, незіграністю 
гостей і втомою українців, для 
більшості з яких спаринги збірної – це 
вже третій фронт, після чемпіонату 
країни та єврокубків. 

Перший по-справжньому небезпечний 
момент мав Андрій Шевченко, однак, 
виведений Олександром Алієвим на 
ударну позицію, у ворота не поцілив. 
Алієв і сам тривожив Ворма своїми 
«пострілами», однак той був на висоті.
Здавалося, українці міцно тримають 
перебіг подій під контролем, але м’яч 
влетів саме в їхні ворота. Відмінний 
дальній удар Тео Янссена на 73-й 
хвилині прийшовся в поперечину й 
відскочив прямо на Ленса, котрий 
вразив порожні ворота. Щоправда, 
вже за хвилину Алієв блискучим 
ударом зі штрафного зрівняв рахунок, 
забивши свій четвертий гол у трьох 
матчах під керівництвом Мирона 
Маркевича, причому третій – після 
виконаного «стандарту».

Алієв «стріляє» без промаху

МАТЧ №166

0:1 Ленс (73), 1:1 Алієв (74).

Товариський матч. 11 серпня 2010 р.
Донецьк. «Донбас Арена». 15 000 глядачів.

УКРАЇНА: П’ятов, Федецький (Олійник, 77, Чеберячко, 90), 
Чигринський, Ракицький, Романчук, Ротань (Кобін, 36), Тимощук, 
Коноплянка, Алієв, Воронін (Мілевський, 46), Шевченко (Селезньов, 57). 
Тренер – Маркевич.

НІДЕРЛАНДИ: Ворм, Марселліс, Влар, Брума (Ловенс, 84), Аніта (Пітерс, 
46), Брама (Мадуро, 46), Ленс, Янссен, ван Вольфсвінкель (Беренс, 70), 
С. де Йонг (Фер, 63), Емануельсон. Тренер – ван Марвейк.

Арбітр – Скомина, асистенти – Зирнштейн, Зунич (усі – Словенія).
Попередження: Ракицький (7), Тимощук (58).
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НА ЗАМІТКУ

Твої свята, уболівальнику!

Група Е
«АЗ Алкмар» (Нідерланди)

«ДИНАМО» Київ
БАТЕ (Білорусь)

«Шериф» (Молдова) 

Матчі «ДИНАМО»
16 вересня (четвер)
«ДИНАМО» – БАТЕ
30 вересня (четвер)

«Шериф» – «ДИНАМО»
21 жовтня (четвер)

«АЗ Алкмар» – «ДИНАМО»
4 листопада (четвер)

«ДИНАМО» – «АЗ Алкмар»
2 грудня (четвер)

БАТЕ – «ДИНАМО»
15 грудня (середа)

«ДИНАМО» – «Шериф»

 
Група I

ПСВ (Нідерланди)
«Сампдорія» (Італія)
«МЕТАЛІСТ» Харків

«Дебрецен» (Угорщина) 

 
Матчі «МЕТАЛІСТА»
16 вересня (четвер)

«Дебрецен» – «МЕТАЛІСТ»
30 вересня (четвер)
«МЕТАЛІСТ» – ПСВ
21 жовтня (четвер)

«МЕТАЛІСТ» – «Сампдорія»
4 листопада (четвер)

«Сампдорія» – «МЕТАЛІСТ»
1 грудня (середа)

«МЕТАЛІСТ» – «Дебрецен»
16 грудня (четвер)
ПСВ – «МЕТАЛІСТ»

 
Група J

«Севілья» (Іспанія)
«ПСЖ» (Франція)

«Боруссія» Д (Німеччина)
«КАРПАТИ» Львів 

Матчі «КАРПАТ»
16 вересня (четвер)

«КАРПАТИ» – «Боруссія»
30 вересня (четвер)

«ПСЖ» – «КАРПАТИ»
21 жовтня (четвер)

«КАРПАТИ» – «Севілья»
4 листопада (четвер)

«Севілья» – «КАРПАТИ»
2 грудня (четвер)

«Боруссія» – «КАРПАТИ»
15 грудня (середа)

«КАРПАТИ» – «ПСЖ»

ЛІГА ЄВРОПИ УЄФА

ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

8 жовтня (п’ятниця)
УКРАЇНА – Канада (Київ)
17 листопада (середа)

Швейцарія – УКРАЇНА (Женева)

ПЛЕЙ-ОФФ МОЛОДІЖНОГО ЄВРО-2011
8 жовтня (п’ятниця)
12 жовтня (вівторок)

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УЄФА

Група H
«Арсенал» (Англія)
«ШАХТАР» Донецьк
«Брага» (Португалія)
«Партизан» (Сербія) 

Матчі «ШАХТАРЯ»
15 вересня (середа)

«ШАХТАР» – «Партизан»
28 вересня (вівторок)
 «Брага» – «ШАХТАР»
19 жовтня (вівторок)

«Арсенал» – «ШАХТАР»
3 листопада (середа)

«ШАХТАР» – «Арсенал»
23 листопада (вівторок)
«Партизан» – «ШАХТАР»

8 грудня (середа)
«ШАХТАР» – «Брага»

17 листопада (середа)
Швейцарія – УКРАЇНА (Женева)

15 вересня (середа)
«ШАХТАР» – «Партизан»

Група Е
«АЗ Алкмар» (Нідерланди)

«ДИНАМО» Київ
БАТЕ (Білорусь)

«Шериф» (Молдова)

Група I
ПСВ (Нідерланди)

«Сампдорія» (Італія)
«МЕТАЛІСТ» Харків

«Дебрецен» (Угорщина)

Група J
«Севілья» (Іспанія)
«ПСЖ» (Франція)

«Боруссія» Д (Німеччина)
«КАРПАТИ» Львів 

19 жовтня (вівторок)
«Арсенал» – «ШАХТАР»

23 листопада (вівторок)
«Партизан» – «ШАХТАР»

16 вересня (четвер)
«ДИНАМО» – БАТЕ

16 вересня (четвер)
«КАРПАТИ» – «Боруссія»

16 вересня (четвер)
«Дебрецен» – «МЕТАЛІСТ»

р
21 жовтня (четвер)

«АЗ Алкмар» – «ДИНАМО»
21 жовтня (четвер)

«КАРПАТИ» – «Севілья»
21 жовтня (четвер)

«МЕТАЛІСТ» – «Сампдорія»

2 грудня (четвер)
БАТЕ – «ДИНАМО»

2 грудня (четвер)
«Боруссія» – «КАРПАТИ»

1 грудня (середа)
«МЕТАЛІСТ» – «Дебрецен»

Група H
«Арсенал» (Англія)
«ШАХТАР» Донецьк
«Брага» (Португалія)
«Партизан» (Сербія) 
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НАЦІОНАЛЬНІ ЗБІРНІ
Київ, стадіон «Динамо»

7 вересня 2010 року

Юрій КАЛИТВИНЦЕВ Марсело Б’ЄЛСА

УКРАЇНА ЧИЛІ

ПРОТОКОЛ
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ІНФОРМАЦІЙНІ СПОНСОРИ

ПРЕМІУМ СПОНСОРИ

ОФІЦІЙНІ СПОНСОРИ


