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ПерСПекТива

львів приймає естафету

Новосілля, прем’єри, дебюти, презентації... Комусь може здатися, що життя збірної України – 
суцільне свято. Та це лише зовнішній бік, верхівка айсбергу. Скажімо, величі такої арени, як новий 
«Олімпійський», його команда-господарка має відповідати – як за рівнем амбіцій, так і за рівнем 
гри. Перший тест на відповідність підопічні Олега Блохіна пройшли, заслуживши тверду позитивну 
оцінку. І німців трохи налякавши, й собі трохи злякавшись – власної ж зухвалості. Відвантажити 
протягом 45 хвилин три м’ячі двічі триразовим – то не жарт. Та ще й які м’ячі!..

Отримавши від adidas не тільки зручну, а й стильну форму, також треба зайве поміркувати – як цю 
саму форму наповнити змістом. Адже вже не тільки логотип національної федерації футболу на 
грудях, а цілий державний герб, обрамлений дубовим листям – втіленням сили та наснаги. Така 
символіка пришвидшує шлях до усвідомлення своєї високої місії, до сприйняття думки про те, що 
за тобою – ціла країна, для якої футбол давно вже не просто гра. Тим більше – на хвилі очікування 
ЄВРО-2012, однієї з найвизначніших подій усієї новітньої української історії.

Сьогодні в Блохіна та його хлопців – іще один іспит. На старій львівській арені вони та їхні 
попередники з національної команди продемонстрували стовідсотковий результат. У тому, що 
новий стадіон підживлюватиме улюбленців нації шаленою енергією, натхненням, сумніватися 
не доводиться. Але й ця аура вимагатиме щирої зворотної реакції. У вигляді якнайповнішої 
самовіддачі, стійкості та рішучості. У вигляді красивої гри та перемог.

Місто Лева, завжди гостинне для збірної, знову відкриває свої гарячі обійми, перехоплюючи 
прем’єрну естафету в Києва. Продемонструвавши грою проти Німеччини, що – може, команда 
Блохіна підняла планку своїх зазіхань іще вище. Одночасно з планкою вимог до себе. Тож – навіть 
на тлі суцільних свят – спокій їм тільки сниться... 
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ПреЗенТацІя

Нова ексклюзивна екіпіровка 
збірної України з футболу 
розроблена із застосуванням 
найпередовіших технологій 
та оригінального дизайну, що 
ввібрав у себе всю унікальність 
культурної спадщини нашого 
народу. Дизайнери керувалися 
особливостями українських 
орнаментів, які використовувалися 
в національному одязі. Так, на 
грудях гравців красується широка 
смуга, обрамлена жовто-блакитним 
орнаментом, що імітує вишивання 
«хрестиком». Всередині смуги 
розміщено малий герб України, а 
також візерунки у вигляді вишитого 
дубового листя – цей символ 
традиційно наносився на вишиванки 
чоловіків, які відправлялися 
захищати рідну землю.

Кольори національного прапора 
також присутні на комірцевій канві 
футболки, окантовці шортів та логотипі 
Федерації футболу України. Ззаду, на 
зоні комірця, також розміщений герб 
України та заклик-гасло «Україно, 
вперед!».

Презентація екіпіровки національної 
збірної команди України з футболу 
пройшла в рамках кампанії «МИ 
ВІРИМО». Ми – це всі вболівальники 
збірної України, кожен із яких хоче, 
щоб наші гравці досягли успіху на 
ЄВРО-2012. Футболка збірної – це знак 
відмінності кожної команди. Це перше, 
що бачать суперники та мільйони 
фанатів у всьому світі. Футболка 
збірної символізує не тільки команду 
гравців, але і країну та кожного 
представника цієї нації. Одягаючи 

футболку під час матчу збірної, 
кожен уболівальник стає справжнім 
дванадцятим гравцем української 
команди та заявляє, що вірить у 
команду, вірить у всіх футболістів і 
вірить в Україну.

«Ми раді представити нову екіпіровку, в 
якій гравці виступлять на домашньому 
чемпіонаті ЄВРО-2012. У цьому році при 
виробництві форми ми використали 
українські традиційні елементи 
та втілили їх у дизайні екіпіровки. 
Упевнений, що, граючи в цій формі, 
футболісти відчуватимуть гордість 
за свою країну і покажуть все, на що 
вони здатні», – підкреслив Ніколас 
Штегельманн, директор ДП «Адідас-
Україна».

«Федерація футболу України вже 
кілька років співпрацює з брендом №1 
у світовому футболі – adidas. Компанія 
не тільки робить усе можливе, щоб 
гравцям було зручно й комфортно 
під час гри, але й пропонує цікаві 
рішення для зовнішнього вигляду 
форми. Я впевнений, що присутність 
національних мотивів у екіпіровці 
цього сезону дозволить об’єднати всіх 
уболівальників для підтримки збірної», 
– заявив президент ФФУ Григорій 
Суркіс.

«До чемпіонату Європи залишилося 
зовсім небагато часу, тому зараз 
кожна гра має велике значення. Наша 
мета – гідно виступити на головному 
європейському футбольному змаганні, 
і я впевнений, нова екіпіровка нам у 
цьому допоможе», – зазначив головний 
тренер збірної України Олег Блохін.

нова форма 
збірної україни
Матч проти команди Німеччини 11 листопада збірна 
України провела в новій формі, розробленій для команди 
компанією adidas спеціально до ЄВРО-2012. Презентація 
форми відбулася за кілька днів до першого поєдинку 
на реконструйованому НСК «Олімпійський». У ній взяли 
участь представники ФФУ, adidas, друзі ЄВРО-2012, 
тренери та гравці основного складу збірної, політики, 
відомі спортсмени та зірки шоу-бізнесу. 

В екіпіровці застосовані передові технології для підвищення спортивних 
результатів спортсменів.

TechFit™ Powerweb запобігає втраті енергії, надає додаткової потужності 
рухам. Термополіуретанові стрічки скорочуються і розтягуються одночасно з 
м’язами, тим самим зберігаючи енергію при розтягуванні й повертаючи її при 
скороченні. Таким чином, технологія дозволяє оптимально витрачати енергію 
під час тренувань, збільшуючи тим самим їхню тривалість.

ClimaCool виводить зайву вологу з поверхні тіла, підтримуючи оптимальний 
мікроклімат, забезпечуючи спортсменам максимум комфорту. А поєднання 
тканин, сітчастого матеріалу й вентиляційних отворів, гарантує відмінну 
вентиляцію та підтримує необхідну температуру тіла. В результаті футболістам 
легше впоратись з фізичними навантаженнями.

ForMotion™ – одне з головних досягнень adidas у розробці функціональної 
спортивної екіпіровки. Суть цієї технології полягає у тривимірному 
моделюванні й використанні вставок з еластичних матеріалів, внаслідок чого 
форма забезпечує максимальну свободу і точність рухів спортсменів.
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МІСце ПодІї

затишна домівка
для гарячих пристрастей
«Арена Львів» – останній 
стадіон, що його Україна 
мала підготувати до 
проведення ЄВРО-2012, 
офіційно відкрився 
29 жовтня.  Близько 
тридцяти тисяч глядачів 
стали безпосередніми 
свідками вражаючої 
півторагодинної 
церемонії, що вмістила 
присвячене історії Львова 
епічне шоу за участю 
2000 волонтерів, акторів, 
танцюристів, акробатів і 
каскадерів із кількох країн.

Напередодні арену з інспекційним візитом відвідав Президент України Віктор 
Янукович. «Переконаний, що свято відкриття назавжди запам’ятається всім 
львів’янам. Це стадіон для молоді, для тих уболівальників, котрі ще приведуть 
сюди своїх дітей та внуків», – зазначив глава держави.
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МІСце ПодІї

Перед гостями нової споруди, яка має 
стати епіцентром спортивних подій усієї 
Західної України, також виступили низка 
популярних українських співаків на чолі 
з переможницею Євробачення-2004 
Русланою. Ну а головною подією 
став концерт американської поп-
зірки Анастейші. Завершилося свято 
фантастичним феєрверком.

Роботи на стадіоні, який може прийняти 
34 915 глядачів (під час ЄВРО-2012 – 
32 767), стартували в листопаді 2008 
року силами компанії «Азовінтекс». 
20 січня наступного року розпочалося 
спорудження фундаменту. В підґрунтя 
арени закладено капсулу з монетами та 
марками, виготовленими до святкування 
750-річчя Львова та 10-річчя внесення 

історичної частини міста до світової 
спадщини ЮНЕСКО, а також – послання 
до нащадків. З початку квітня весь 
світ мав змогу наживо спостерігати 
за роботами на майбутній «Арені-
Львів» за допомогою встановлених на 
будмайданчику веб-камер.

За два з половиною роки споруда 
набула остаточних обрисів – наприкінці 
липня 2011-го на львівському стадіоні 
розпочався монтаж перших глядацьких 
крісел. Сидіння, що прибули з Великої 
Британії, створюють стилізований прапор 
України – в горішній частині арени 
переважає синій колір, унизу – жовтий. 
Загалом зовнішній дизайн стадіону 
поєднує сучасність із традиційними 
українськими орнаментами, а двоярусні 

трибуни відкривають відвідувачам 
чудовий огляд футбольного поля з 
будь-якої точки. Оригінальне накриття 
захищає від опадів і сонця, доповнюючи 
атмосферу комфорту та зручності.

17 вересня 2011 року розпочалося 
вкладання газону. Поле «Арени Львів» 
має розмір 105 на 68 м. Тут відбудуться 
три матчі фінального турніру ЄВРО-
2012 – поєдинки групи В дев’ятого, 
13 і 17 червня. Згодом, вочевидь, 
стадіон стане домашнім для місцевих 
«Карпат». Враховуючи ж те, що Львів 
розглядається як кандидат на проведення 
Зимових Олімпійських ігор 2022, після 
футбольного форуму найкращих збірних 
Старого Світу стадіон мають намір 
модернізувати.
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Збірна України з 1992 р. провела 182 
матчі: 74 перемоги, 56 нічиїх, 52 поразки, 
м’ячі – 232:192. Вдома – 81 матч: +41, =25, 
–15, м’ячі – 130:73. На виїзді – 84 поєдинки: 
+27, =26, –31, м’ячі – 88:99. На нейтральних 
полях: 17 ігор: +6, =5, –6, м’ячі – 19:20.
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;
Чехія – Україна, 6.09.2011).

Рекордсмен за кількістю виступів – 
Анатолій ТИМОЩУК (112 матчів). 
Найкращий снайпер –
Андрій ШЕВЧЕНКО (46 м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА
на жовтень 2011 р. – 58-е місце.
Найвища позиція: 11-е місце
(лютий-травень 2007). 
Найнижча позиція: 132 (вересень 1993). 
Найбільший прогрес: +30 (липень 2006). 
Найбільший регрес: –12
(липень 1996, вересень 2011).

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

Головний тренер – Олег БЛОХІН 

Народився 5 листопада 1952 р. в Києві. 
Очолив національну збірну 21 квітня 2011 р.

Виступав за «Динамо» Київ (1969-1988), 
«Форвертс» Штайр, Австрія (1988-1989), 
«Аріс» Лімасол, Кіпр (1989-1990).
За збірну СРСР зіграв 112 матчів, забив 
42 м’ячі.
Заслужений майстер спорту СРСР (1975). 
Найкращий футболіст Європи 1975 р.
Тренерська кар’єра: «Олімпіакос» Пірей, 
Греція (1990-93, головний тренер), ПАОК 
Салоніки, Греція (1993-94, головний 
тренер), «Іонікос» Афіни, Греція (1994-97, 
2000, головний тренер), АЕК Афіни, Греція 
(2001), національна збірна України (2003-07, 
головний тренер), «Москва» Росія (2007-08, 
головний тренер).  
Тренерські досягнення: володар Кубка 
Греції 1992 р., срібний призер чемпіонату 
Греції 1991, 1992 р.; у 2005 році вивів збірну 
України до фінальної частини чемпіонату 
світу з першого місця відбірної групи, на ЧС-
2006 команда дійшла до чвертьфіналу.
Заслужений тренер України (2005).
Асистенти – Андрій БАЛЬ, Юрій 
КАЛИТВИНЦЕВ, Юрій РОМЕНСЬКИЙ.

федерація футболу україни
Заснована 13 грудня 1991 р.

Член ФІФА та УЄФА з 1992 р.
Адреса: Україна, 01133 Київ,

пров. Лабораторний, 7-а.
Телефон: +38 (044) 521 0518.

Факс: +38 (044) 521 0550.
E-mail: info@ffu.org.ua
Сайт: www.ffu.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 3 –
2011 3 –

Рік І Г
2011 2 –

Рік І Г
2011 5 –

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

6 –

ЗБІрна України

Рік І Г
2006 2 1
2007 5 –
2008 4 –

2009 8 –
2010 2 –
2011 4 –

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

25 1

Олександр РИБКА
Воротар
Народився 10 квітня 1987 р. в Києві.
193 см, 92 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
11.10.2011,
Естонія – Україна – 0:2

2 –

Богдан БУТКО

Ярослав РАКИЦЬКИЙ

Захисник

Захисник

Народився 13 січня 1991 р. в Донецьку.
180 см, 68 кг
«ІЛЛІЧІВЕЦЬ» Маріуполь
Дебют у збірній:
02.09.2011,
Україна – Уругвай – 2:3

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

13

–

3

Рік І Г
2009 4 1
2010 4 1
2011 5 1

Рік І Г
2011 3 1

Рік І Г
2008 6 –
2009 7 –

2010 4 –
2011 1 –

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

18 -

Євген СЕЛІН

Захисник
Народився 9 травня 1988 р. в 
Новоайдарі (Луганська область).
185 см, 75 кг
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебют у збірній:
7.10.2011, Україна – Болгарія – 3:0

3 1

Рік І Г
2010 7 –
2011 8 –

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

15 –
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нашІ надІї

Андрій ЯРМОЛЕНКО
Півзахисник
Народився 23 жовтня 1989 р.
у Ленінграді (РСФСР).
187 см, 76 кг
«ДиНАМО» Київ
Дебют у збірній:
5.09.2009, Україна – Андорра – 5:0

16 6

Рік І Г
2009 6 2
2010 2 1
2011 8 3

Рік І Г
2003 1 –
2004 1 –
2007 6 –

2008 6 –
2009 8 1
2010 2 –
2011 5 –

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

29 1

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

23 6

Рік І Г
2008 4 –
2009 5 –

2010 8 5
2011 6 1

Олег ГУСЄВ

Денис ГАРМАш

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

Народився 19 квітня 1990 р.
в Міловому (Луганська обл.).
187 см, 75 кг
«ДиНАМО» Київ
Дебют у збірній: 7.10.2011,
Україна – Болгарія – 3:0

67

2

8

–

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

2007 11 4
2008 2 –
2009 7 1
2010 7 –
2011 6 1

Рік І Г
2011 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

7 –

Рік І Г
2009 4 –
2010 1 –
2011 2 –
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Анатолій ТИМОЩУК

Роман БЕЗУС

Півзахисник

Нападник

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

Народився 26 вересня 1990 р. в 
Кременчуці (Полтавська обл.).
185 см, 78 кг
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебют у збірній:
11.11.2011,
Україна – Німеччина – 3:3

112

1

4

–

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 9 1
2011 11 2

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

16 1

Рік І Г
2008 1 –
2009 1 –

2010 5 –
2011 9 1

Рік І Г
2011 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

41 6

Рік І Г
2006 6 –
2007 5 –
2008 5 1

2009 11 3
2010 6 1
2011 8 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

54 6

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

2008 1 –
2009 7 –
2010 6 –
2011 8 –

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

14 4

Рік І Г
2010 6 2
2011 8 2

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

46 12

Рік І Г
2003 1 –
2004 4 –
2005 5 1
2006 7 2

2007 7 –
2008 9 4
2009 8 4
2011 5 1

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 6 2
2011 4 1104 46
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Півзахисник збірної України та київського «Динамо»,
автор першого гола в новій історії НСК «Олімпійський»
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Доля досить часто зводила 
радянських футболістів із нащадками 
гравців команди, яка зачаровувала світ 
своєю грою в 1930-х. Із 14 зустрічей 
виграна рівно половина, за трьох нічиїх 
і співвідношення м’ячів – 19:13.

 У першому ж побаченні суперників, у 
рамках шведського ЧС-1958, брав участь 
київський динамівець Юрій Войнов, 
зробивши свій внесок у перемогу – 2:0. 
Цікаво, що Яшин не дав себе переграти 
Буцеку з 11-метрової позначки, немовби 
наклавши закляття на пенальті в 
зустрічах СРСР – Австрія. З п’яти спроб 
покарати опонентів за порушення в 
карному майданчику гравці обох команд 
реалізували тільки одну!

Проти австрійської збірної свій 
перший матч у радянській збірній 
провів Валерій Лобановський, відчувши 
4 вересня 1960 року гіркоту поразки 
на віденському «Пратері» (1:3). Через 
рік невдача спіткала і його товариша 
по «Динамо» та по життю Віктора 
Каневського, котрий розділив із 
партнерами по збірній мінімальний 
програш у московському спарингу, 

де пенальті не забив Валентин Іванов. 
Іще три роки по тому аналогічне 
розчарування з рахунком 0:1 пережив 
Віктор Серебряников. 

Аби перервати серію невдач, у 
ворота команди СРСР довелося 
ставати Віктору Банникову, котрий у 
травні 1965-го відстояв нульову нічию. 
Далі – більше. Йожеф Сабо в 1966 
році вже святкував виїзну перемогу, 
а в наступному році аплодував прямо 
на полі диво-голу свого одноклубника 
по київському «Динамо» Анатолія 
Бишовця, забитому в падінні 
неймовірним ударом п’яткою через 
спину. Той московський відбірний 
матч чемпіонату Європи господарі 
виграли – 4:3. 

Товариська гра в червні 1976 
року ознаменувалася присутністю 
на полі «Пратера» одразу дев’ятьох 
киян – Конькова, Матвієнка, 
Фоменка, Звягінцева, Решка, 
Онищенка, Колотова, Веремєєва та 
Блохіна. Щоправда, жоден із них не 
забив, а перемогу команді Валерія 
Лобановського приніс дубль москвича 
Мінаєва. Блохін в австрійських воротах 
«розпишеться» через сім років (2:2), а в 
березні 1985-го виграш 2:0 радянській 
команді принесуть влучні удари 
Дем’яненка й Протасова.

19 жовтня 1988 року кваліфікаційну 
зустріч світової першості з австрійцями 
прийматиме заповнений на всі сто 
тисяч київський Республіканський 
стадіон. Блохін, на той момент уже 
гравець австрійського «Форвертса», 
буде серед почесних гостей, а 
забиватимуть того вечора інші 
вихованці Лобановського – 
Михайличенко та Заваров, «легіонер» із 
італійського «Ювентуса».

Узявши участь і в віденському 
матчі відбору ЧС-1990, Протасов із 
Литовченком доведуть свій актив 
протистояння австрійцям до трьох 
матчів, зрівнявшись за цим показником 
із Дем’яненком і Сабо. Лобановський 
же за ту свою поразку як гравця 
тренером відігрався сповна, в чотирьох 
матчах здобувши дві перемоги та двічі 
зігравши внічию.

Від перших млинців –
до легіонерського хлібу 
Збірна України вперше зустрічається з командою Австрії. 
А ось її головному тренеру довелося не тільки пограти 
в чемпіонаті цієї країни, а й протистояти національній 
дружині. Як і ще багатьом представникам українських 
клубів у складі збірної СРСР.

архІв

пЕрЕхіД наШих 
чЕрЕз альпи

Олег Блохін – далеко не єдиний 
український «варяг», що пограв 
у австрійській бундеслізі. Згодом 
у «Санкт-Пельтені» пробували 
смак легіонерського хлібу 
гірники Леонов і Кобозєв, із 
бориспільського «Борисфена» 
до «Адміри-Ваккер» перейшов 
Геннадій Литовченко, цим же 
шляхом сезон по тому попрямував 
Геннадій Мороз. П’ять років провів у 
Австрії воротар збірної України Олег 
Суслов, погравши за «Аустрію» 
(Зальцбург) і ті ж «Санкт-Пельтен» 
із «Адмірою». Стоїть австрійська 
«віза» в футбольному паспорті 
Олександра Паляниці (ЛАСК). Уже 
залишивши позаду свої найкращі 
роки, пристав на пропозицію 
«Штурму» луганчанин Сергій Юран, 
нагадавши про своє яскраве минуле 
навіть у Лізі чемпіонів. 

19 жовтня 1988 року. Головний на той час експерт з австрійського футболу Олег 
Блохін дає інтерв’ю Володимиру Маслаченку перед матчем СРСР – Австрія в Києві
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У складі очолюваної Миколою 
Гуляєвим команди було п’ятеро 
київських динамівців, по одному 
гравцю донецького «Шахтаря» та 
львівських «Карпат». Галичанин 
Грещак, вихованець тернопільського 
футболу, діяв на правому фланзі, 
створюючи там напругу для 
австрійського захисту. «Радував 

новачок збірної Богдан Грещак, 
– напише «Вільна Україна». – 
Львів’янин весь час перебував на 
вістрі атаки, діяв винахідливо і творчо, 
а швидкими атаками «дезорієнтував» 
австрійців».

На протилежному краї накручував 
суперникам хребці Едвард 
Козинкевич, що перші кроки за 

м’ячем робив у Львові. На вістрі ж 
атакуючого тризуба був єреванець 
Оганес Заназанян. Саме він і відкрив 
рахунок, холоднокровно реалізувавши 
вихід віч-на-віч із голкіпером. 

Усі намагання гостей зламати хід 
гри розбивалися об захисний мур, 
побудовою якого керував киянин Вадим 
Соснихін. Відчуваючи міцний тил, 
більш натхненно діяли й форварди. 
Грещак, отримавши довгу передачу 
на своєму фланзі, витягнув на себе 
одразу кількох оборонців і знайшов 
пасом Козинкевича, котрий таких нагод 
зазвичай не марнував – 2:0. 

Як виявилося згодом, зроблено 
було тільки пів справи. По перерві 
господарі й не думали знижувати 
темп, вкінець заплутавши опонентів. 
І нові голи не змусили на себе 
чекати. Заназанян оформив дубль, 
завершивши влучним ударом 
індивідуальний прохід, а Борис 
Копєйкін скористався з іще однієї 
чудової передачі Грещака, котрого 
на післяматчевій прес-конференції 
особливо відзначили тренери 
радянської збірної. А наставник 
австрійців Шмідт порівняв своїх 
підопічних із пішоходами, повз яких 
носилися червоні гоночні автомобілі. 

Наступного дня газета «Ленінська 
молодь» у звіті під заголовком 
«Львівська прем’єра олімпійців» 
так охарактеризувала гру Грещака: 
«Окремо хочеться сказати про нашого 
земляка – гравця «Карпат». Цей матч 
був для нього серйозним екзаменом. У 
рідних стінах йому, звичайно, хотілося 
зіграти якнайкраще. І що ж, Богдан 
продемонстрував усе на що здатний. 
Єдине, що йому не вдалося – забити гол».

Грещак відзначився гольовою 
передачею і в Відні, дозволивши 
забити єдиний переможний м’яч 
Аркадію Андреасяну. Вигравши також 
два матчі у збірної Франції, команда 
СРСР посіла в своїй відбірній групі 
перше місце, здобувши путівку до 
олімпійського Мюнхена. 

Олександр ПАУК

Ввічливий господар 
богдан грещак
Львів тільки одного разу приймав матч збірної 
Радянського Союзу, і матчем цим стало побачення 
олімпійської команди з австрійцями – рівно сорок років 
тому! Сформована на базі українських клубів, дружина 
господарів здобула тоді впевнену перемогу.

ПриєМно ЗгадаТи

СРСР – АВСТРІЯ – 4:0

Матч відбірного турніру ХХ Олімпійських Ігор. 13 жовтня 1971 р.
Львів. Стадіон «Дружба». 21.000 глядачів. 

Голи: 1:0 Заназанян (13), 2:0 Козинкевич (36), 3:0 Заназанян (69),
4:0 Копєйкін (87).

СРСР: Пільгуй, Доценко, Соснихін, Решко, Месропян, Андреасян (Бондаренко, 
71), Трошкін (Копєйкін, 71), Грещак, Заназанян, Веремєєв, Козинкевич.

Тренер – Пономарьов. 

Австрія: Флайшман, Фюлленхальс, Фінгерут, Брецовсек (Арцбек, 89), Баблер, 
Радович, Біхаль, Хруби (Брецовар, 46), Пфальцер, Кноррек, Вальнер. 

Тренер – Шмідт.

Суддя – Костовськи (Югославія).

Двоє героїв перемоги над австрійцями – 
Богдан Грещак (праворуч) і Оганес Заназанян
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Збірна Австрії з 1902 р. провела 707 матчів: 
286 перемог, 154 нічиї, 267 поразок, м’ячі 
– 1272:1151. 
Третій призер ЧС-1954. Учасник фінальних 
турнірів ЧС 1934, 1958, 1978, 1982, 1990, 
1998 рр.
Учасник фінального турніру ЧЄ 2008 рр.
Віце-чемпіон Олімпійських Ігор 1936 р.

Найбільша перемога – 9:0
(Австрія – Мальта, 30.04.1977).
Найбільша поразка – 1:11
(Австрія – Англія, 8.06.1908).

Рекордсмен за кількістю виступів –
Андреас ХЕРЦОГ (103 матчі).
Найкращий снайпер –
Тоні ПОЛЬСТЕР (44 м’ячі).

Позиція в рейтингу ФІФА
на жовтень 2011 р. – 72-е місце.
Найвища позиція: 17 (травень 1999). 
Найнижча позиція: 105 (липень 2008). 
Найбільший прогрес: +19 (липень 2006). 
Найбільший регрес: –16 (липень 2004). 

Форма команди: червоні футболки, білі 
труси. Резервна – білі футболки, чорні 
труси.

австрійський футбольний союз
Заснований у 1904 р.

Член ФІФА з 1907 р., УЄФА – з 1954 р.
Адреса: Ernst-Happel-Stadion - Sektor 

A/F Meiereistrasse 7 Postfach 340
WIEN 1021.

Телефон: +43-1/728 1632.
Факс: +43-1/727 180.
E-mail: office@oefb.at

Сайт: www.oefb.at
Президент – Лео ВІНДТНЕР.

АВСТРІЯ • Площа: 83,87 тис. кв. км. • Населення: 8,4 млн. • Столиця: Відень. • Офіційна мова: німецька. • Грошова одиниця: євро.

вІЗиТка

Головний тренер – Марсель КОЛЛЕР.  

Народився 11 листопада 1960 р. в Цюріху. 
Очолив національну збірну 4 жовтня 2011 р.

Виступав на позиції півзахисника за 
«Грассхопперс» (1980-97).
У збірній Швейцарії (1982-96) провів 56 
матчів, забив 3 м’ячі. Учасник фінального 
турніру Євро-1996.

Тренерська кар’єра: «Віль» (1997-98), 
«Санкт-Галлен» (1998-2001), «Грассхопперс» 
(2002-2003), «Кельн», Німеччина (2003-
2004), «Бохум», Німеччина (2005-2009).  

Тренерські досягнення: чемпіон Швейцарії 
1999/2000, 2002/03, чемпіон другої 
бундесліги Німеччини 2005/06. 
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СУПерник

ВОРОТАРІ

Роберт АЛЬМЕР 20.03.1984 «Фортуна» Дюссельдорф, Німеччина 193 86 0 0

Паскаль ГРЮНВАЛЬД 13.11.1982 «Аустрія» Відень 188 78 3 -1

Хайнц ЛІНДНЕР 17.07.1990 «Аустрія» Відень 187 80 0 0

ЗАХИСНИКИ

Крістіан ФУКС 7.04.1986 «Шальке», Німеччина 186 80 46 1

Флоріан КЛЯЙН 17.11.1986 «Аустрія» Відень 180 68 10 0

Георг МАРГГРАЙТЕР 07.11.1988 «Аустрія» Відень 186 85 0 0

Мануель ОРТЛЕХТЕР 04.03.1980 «Аустрія» Відень 186 81 7 0

Емануель ПОГАТЕЦ 16.01.1983 «Ганновер», Німеччина 190 92 46 2

Себастіан ПРЬОДЛЬ 21.06.1987 «Вердер», Німеччина 194 90 31 3

Франц ШАЙМЕР 21.03.1986 «Зальцбург» 182 75 21 4

ПІВЗАХИСНИКИ

Крістофер ТРІММЕЛЬ 24.02.1987 «Рапід» 189 80 3 0

Давід АЛАБА 24.06.1992 «Баварія», Німеччина 180 75 15 0

Юліан БАУМГАРТЛІНГЕР 02.01.1988 «Майнц», Німеччина 181 80 17 0

Александар ДРАГОВИЧ 06.03.1991 «Базель», Швейцарія 184 76 14 0

Крістофер ДРАЗАН 02.10.1990 «Рапід» 185 82 3 0

Андреас ІВАНШИЦ 15.10.1983 «Майнц», Німеччина 184 82 51 8

Златко ЮНУЗОВИЧ 26.09.1987 «Аустрія» Відень 172 68 16 1

Велі КАВЛАК 03.11.1988 «Бешикташ», Туреччина 178 73 14 0

Флоріан МАДЕР 14.09.1982 «Аустрія» Відень 180 75 0 0

НАПАДНИКИ

Марко АРНАУТОВИЧ 19.04.1989 «Вердер», Німеччина 192 83 15 5

Марк ЯНКО 25.06.1983 «Твенте», Нідерланди 196 93 23 9

Мартін ГАРНІК 10.06.1987 «Штутгарт», Німеччина 185 73 27 6

Ервін ХОФФЕР 14.04.1987 «Айнтрахт» Франкфурт, Німеччина 176 72 27 4

Після назви клубу, що його гравець представляє, вказані зріст і вага, кількість проведених
у збірній матчів і забитих м’ячів.

Вони вийдуть проти збірної україни
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коМанда

У вільний час гастарбайтери, до яких 
згодом стали долучатися найсміливіші 
місцеві жителі, охоче ганяли м’яча. 
Новий вид спорту настільки сподобався 
столичній громаді, що вже у 1894 році 
ентузіасти заснували перший у країні 
футбольний клуб – First Vienna FC, що 
захищає і донині жовто-сині кольори 
ротшильдского сімейного герба.

Впровадження восьмигодинного 
робочого дня у 1919 році стало 
грандіозним поштовхом для 
розповсюдження футболу, оскільки у 
робітників, що складали основу команд 
і глядацької аудиторії, з’явилося більше 
вільного часу.

Після того, як у 1924 році бундесліга 
та перша ліга набули статусу 
професіональних, Австрія виявилася 
готовою до того, аби заявити про себе 
на весь футбольний світ. У період між 
1930 та 1933 роками легендарний 
вундертім – диво-команда, очолювана 
Хуго Майзлем, із неперевершеним 
Маттіасом Шинделаром на вістрі атаки, 
провела рекордну безпрограшну серію 

з 16 матчів, демонструючи середню 
результативність понад три м’ячі за 
гру! На світовій першості в Італії в 1934 
році австрійці фінішували четвертими. 
Двадцять років по тому це досягнення 
перевершить колектив, лідерами якого 
будуть Ернст Оцвірк, Герхард Ханаппі та 
Ернст Хаппель.

Останній згодом увійде до кола 
найтитулованіших тренерів світового 
футболу. Хаппель – перший тренер, 
якому вдалося виграти Кубок 
європейських чемпіонів на чолі двох 
різних клубів. У 1970 році він привів на 
вершину голландський «Фейєнорд», а в 
1983-му тріумфував у найпрестижнішому 
клубному турнірі на чолі 
західнонімецького «Гамбурга». Очолював 
маестро Хаппель і національні збірні, 
зокрема, виводив команду Нідерландів 
у фінал ЧС-1978, що проходив у 
Аргентині, де його підопічні здобули 
срібло. Останнім місцем його роботи була 
посада головного тренера збірної Австрії. 
Після смерті Ернста його іменем назвали 
найбільший стадіон Відня.

Щедра плантація 
англійських 
садівників
Історія австрійського футболу – багата й дивовижна, 
вона бере початок ще з кінця позаминулого століття й 
пов’язана з англійськими садівниками, що працювали на 
родину віденських банкірів Ротшильдів. 

рЕКОрДСмЕни 
збірнОЇ аВСтріЇ

Кількість матчів
Андреас ХЕРЦОГ ........................................ 103

Антон ПОЛЬСТЕР .......................................... 95 
Герхард ХАНАППІ.......................................... 93 
Карл КОЛЛЕР ................................................ 86 
Фрідль КОНСІЛІА .......................................... 84 
Бруно ПЕЦЦАЙ .............................................. 84 
Герберт ПРОХАЗКА ...................................... 83 
Ганс КРАНКЛЬ .............................................. 69 
Геріберт ВЕБЕР ............................................. 68 
Петер ШТЬОГЕР ............................................ 65 
Вальтер ШАХНЕР ......................................... 64 

Голи
Антон ПОЛЬСТЕР .......................................... 44 

Ганс КРАНКЛЬ .............................................. 34
Йозеф ХОРВАТ ............................................. 29   
Еріх ХОФ ....................................................... 28 
Антон ШАЛЛЬ ............................................... 27 
Матіас ШИНДЕЛАР ....................................... 26 
Андреас ХЕРЦОГ .......................................... 26 
Карл ЦИШЕК ................................................. 24 
Вальтер ШАХНЕР ......................................... 23
Теодор ВАГНЕР ............................................. 22

Легендарна австрійська диво-команда 1930-х
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У 1970-х роках на полях Європи 
виблискував австрійський нападник 
Ганс Кранкль. Значною мірою завдяки 
його гольовим подвигам іспанська 
«Барселона» завоювала Кубок 
володарів кубків-1978/79. Роком раніше 
форвард отримав «Золотий бутс» 
як найкращий бомбардир Європи, 
забивши за віденський «Рапід» 41 
гол. Але найкращим футболістом 
Австрії ХХ сторіччя визнали не його, 
а партнера по збірній Херберта 
Прохазку. Той починав і завершував 
кар’єру в «Аустрії», а між цим пограв 
за італійські «Інтер» і «Рому».

Досягнення Кранкля в 
1987-му повторив форвард 
«Аустрії» Тоні Польстер. Згодом 
найрезультативніший гравець збірної 
Австрії з успіхом виступав за іспанські 
клуби, зокрема, став улюбленцем 
уболівальників «Севільї». А потім 
підкорив німецьку бундеслігу, з 
найкращого боку зарекомендувавши 
себе в «Кельні». Ще однією зіркою 
дев’яностих років минулого століття 
був Андреас Херцог, котрий виступав 
у «Вердері» та «Баварії». Він – 
головний «гвардієць» національної 
команди, зі 103 матчами в активі.

Сім разів пробиваючись до 
фінальних турнірів чемпіонатів 
світу, в змаганнях найсильніших 
збірних Старого Світу Австрія вперше 
була представлена 2008-го, коли 
проводила завершальний раунд 

спільно зі Швейцарією. Втім, хоча б 
зазіхнути на успіх нащадкам Прохазки 
та Кранкля не судилося.

Спогадами живуть і австрійські 
клуби. Свого часу вони диктували 
моду, здобувши кілька перемог у кубку 
Мітропи, попереднику європейських 
кубкових турнірів. Згодом, у турнірах 
під егідою УЄФА, три повпреди 
Австрії доходили до фінальних 
протистоянь. Щоправда, жодного 
разу їм не довелося сперечатися 
безпосередньо за Кубок європейських 

чемпіонів. Куди ліпше справи йшли 
в турнірі кубкових лауреатів. У 
сезоні-1977/78 «Аустрія» поступилася 
в фіналі Кубку кубків бельгійському 
«Андерлехту» (0:4), двічі за крок 
до трофея зупинявся «Рапід», 
програвши в 1985-му англійському 
«Евертону» (1:3), а в 1996-му – 
французькому «Парі Сен-Жермен» 
(0:1). А ось «Казіно» із Зальцбурга в 
двораундовому фіналі Кубку УЄФА-
1993/94 поступилося італійському 
«Інтернаціонале» (0:1 і 0:1).

СУПерник

ВіД ВЕлиКОгО – ДО СміШнОгО

Збірна Австрії стала учасником найрезультативнішої зустрічі в історії світових першостей. 
26 червня 1954 року в поєдинку групового турніру швейцарського мундіалю підопічні 
Вальтера Науша перемогли господарів із рахунком 7:5. Причому вже на 19-й хвилині австрійці 
поступалися – 0:3, а невдовзі їхнього голкіпера Курта Шміда довелося приводити до тями 
після теплового удару. 
Одним із найславетніших днів австрійського футболу вважається 21 червня 1978 року. У 
поєдинку другого групового етапу фінальних змагань світової першості в Аргентині команді 
Гельмута Сенековича протистояв одвічний суперник – ФРН. Причому австрійці вже втратили 
всі шанси на продовження боротьби, німців же перемога виводила у фінал турніру. Австрійці, 
поступаючись у рахунку, провели два м’ячі, потім пропустили, але на 87-й хвилині Ганс 
Кранкль поховав надії бундестіму. Кордова – місто, де проходила та зустріч, надалі стала 
синонімом перемоги для австрійських футболістів. Цій події присвячена поштова марка, 
а компанія adidas навіть розробила до одного з ювілеїв дати спеціальний дизайн  ігрової 
футболки сьогоднішнього суперника збірної України. 
Утім, були в біографії збірної Австрії й чорні дні. Зокрема, поразка від складеної з аматорів 
команди Фарерських островів у її дебютному офіційному поєдинку 12 вересня 1990 року 
стала ледве не головною сенсацією європейського футбольного року. Гіркі спогади пов’язані 
й із матчем у Валенсії – тоді у рамках відбору до Євро-2000 господарі розтрощили австрійців 
із рахунком 9:0, як і трохи згодом збірну Сан-Марино...

21 червня 1978 року.
Знаменитий матч із командою ФРН
у аргентинській Кордові.
До воріт німців рветься Ганс Кранкль
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ракУрС

Серед перлин живопису на 
футбольну тему ця, напевно, 
найвідоміша. Картина австрійського 
художника Пауля Майсснера, 
що знаходиться в колекції 
Віденського музею, називається 
Das Wunderteam. Вундертім, Диво-
команда – так називають збірну 
Австрії початку 30-х років минулого 
століття, одну з найкращих команд у 
світовій футбольній історії.
Вважається, що на полотні 
зображені гравці, які виходять 7 
грудня 1932 на зустріч зі збірною 
Англії. Щоправда, художник 
зобразив не 11, а 16 футболістів 
– аби увічнити всіх основних 
виконавців того колективу, а також 
їхнього тренера Хуго Майзля. 
Немолодий чоловік у чорному 
пальто, з «казанком» і тростиною в 
одній руці та паперами в іншій – це 
він, футбольний геній свого часу.
Для австрійців, та й не лише 
для них, Майзль – постать, яку 
можна порівняти з футбольними 
функціонерами рівня французів 

Жюля Ріме й Анрі Делоне, а також 
із тренерами калібру англійця 
Герберта Чепмена та італійця 
Вітторіо Поццо. Він був одним 
із засновників Австрійського 
футбольного союзу, займався 
в ньому питаннями суддівства. 
Як арбітр проводив міжнародні 
матчі, видав перший в Австрії 
упорядкований збірник правил 
футболу.
Він наполіг на професіоналізації 
австрійського футболу, ініціювавши 
створення національної Ліги, яка 
свій перший сезон провела в 1924 
році. Втілив у життя ідею організації 
міжнародних змагань найкращих 
клубів і збірних Старого Світу. 
Кубок Мітропи (Mitteleuropa – 
Центральна Європа) фактично став 
прообразом майбутнього Кубку 
чемпіонів. А Інтернаціональний 
кубок, за який змагалися національні 
команди провідних на той час 
футбольних країн континентальної 
Європи, передував європейським 
першостям.

Про «вундертім» уперше написала 
німецька преса після того, як 
австрійці двічі поспіль розбили 
збірну Німеччини – спочатку в 
Берліні (6:0), а потім і у Відні, в матчі 
відкриття стадіону «Пратер» (5:0). 
Серед інших визначних успіхів 
тієї команди-мрії – перемоги над 
Шотландією (5:0), Угорщиною 
(8:2 і 3:2), Швейцарією (2:0, 8:1 і 
3:1), Швецією (4:3) та Італією (2:1). 
Пауля Майсснера ж написати 
картину надихнула... поразка від 
англійців. Тоді, на полі «Стемфорд 
Брідж», родоначальники футболу 
виявилися сильнішими – 4:3, однак 
гра суперників справила на них таке 
враження, що на домашній арені 
«Челсі» згодом з’явилася присвячена 
тому поєдинку меморіальна дошка. 
Окрім Майзля, пензель митця 
залишив на згадку нащадкам 
обличчя гравців Хідена, Шрамзайса, 
Хоффманна, Блума, Мокка, 
Брауна, Смістіка, Галля, Цишека, 
Шинделара, Фогля, Гшвайдля, 
Райнера, Шалля, Зести та Науша.

Історія однієї картини
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МаТч №182 

У дебютному матчі на полі нового 
«Олімпійського» господар арени – 
збірна України – продемонструвала 
пристойну гру, змусивши понервувати 
триразових чемпіонів Європи та світу 
німців.

Уже на третій хвилині Артем 
Мілевський вивів Андрія Шевченка 
на побачення з дебютантом збірної 

Німеччини Роном Робертом Цилером, 
однак найкращий бомбардир в історії 
української національної команди 
влучив у сітку із зовнішнього боку. Німці 
відповіли майже одразу, коли партнери 
організували ударний плацдарм для 
Маріо Гьотце – тут уже у гру вступив 
Олександр Рибка, холоднокровно 
відвівши загрозу.

Суперники продовжували 
обмінюватися небезпечними 
моментами й надалі, радуючи своєю 
грою майже 70 тисяч глядачів, що 
зібралися на футбольне відкриття 
«Олімпійського», майбутньої арени 
фіналу ЄВРО-2012. Нарешті на 28-й 
хвилині Шевченко довгим діагональним 
пасом знайшов на правому фланзі 
Мілевського, котрий продовжив атаку 
через Ярослава Ракицького. Захисник 
«Шахтаря» переграв свого візаві 
та зробив передачу на Ярмоленка, 
котрий у дотик пробив несильно, але в 
самісінький кут, відкривши лік голам на 
оновленому стадіоні – 1:0.

Наступну результативну атаку 
синьо-жовтих також розпочав 
Мілевський. Отримавши м’яч 
неподалік від свого карного 
майданчика, Артем відпасував на 
Євгена Коноплянку. Хавбек «Дніпра» 
пройшов на швидкості метрів 60-70, 
увірвався до володінь Цилера, обійшов 
його та забив другий гол. Від такого 

три-трилер
на честь відкриття

	 УКРАЇНА	 3 

	 НІМЕЧЧИНА	 3 

1:0 Ярмоленко (28), 2:0 Коноплянка (36), 2:1 Кроос (38), 
3:1 назаренко (45), 3:2 рольфес (65), 3:3 мюллер (77).

товариський матч. 11 листопада 2011 р. Київ.
нСК «Олімпійський». 69 720 глядачів.

україна: Рибка, Бутко, Кучер, Ракицький, Селін, Ярмоленко (Алієв, 
82), Тимощук, Безус (Назаренко, 39), Коноплянка (Федецький, 90+2), 
Мілевський (Девич, 66), Шевченко (Гай, 66). тренер – Блохін.

німеччина: Цилер, Боатенг, Бадштубер, Гуммельс, Аого, Хедіра 
(Рольфес, 46), Езіл (Подольськи, 66), Треш (Шуррле, 46), Кроос (Бендер, 
87), Гьотце (Мюллер, 66), Гомес (Какау, 83). тренер – Льов.

Суддя – Карвальо (Іспанія).

попередження: Безус (19), Коноплянка (80).

нагОрОДи 
знайШли гЕрОЇВ
Перед матчем Україна – Німеччина троє 
членів команди господарів отримали відзнаки 
УЕФА за сто матчів у складі збірної команди. 
Анатолій Тимощук і Андрій Шевченко 
поповнили колекцію трофеїв за виступи в 
національній команді України, а головний 
тренер «синьо-жовтих» Олег Блохін за 
рекордні досягнення ще часів СРСР.
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розвитку подій «Олімпійський» 
вибухнув шаленими емоціями – 2:0!

Щоправда, ейфорія на трибунах було 
трохи вщухла, коли Тоні Кроосу вдався 
чудовий удар у правий верхній кут із 
середньої відстані. Рибці залишалося 
лише спостерігати, як м’яч влітає в сітку. 
Та «відпочивали» вболівальники збірної 
України недовго. Незадовго до перерви 
Сергій Назаренко, щойно вийшовши на 
заміну, відновив перевагу господарів у 
два голи, відповівши на гол Крооса іще 
більш ефектним ударом.

Другий тайм розпочався не менш 
блискавично. Два удари Андре 
Шуррле повз ворота Рибки українці 
компенсували гольовими моментами 
Шевченка та Анатолія Тимощука – 
гості мають дякувати Цилеру за те, 
що рахунок на табло не змінився. В 
такому шаленому темпі суперники ще 
неодноразово турбували один одного, 
але найкращу нагоду на 62-й хвилині 
змарнував Назаренко, не змігши 
реалізувати вихід сам на сам.

Покарання не змусило на себе чекати. 
Після розіграшу німцями кутового 
хавбек леверкузенського «Байєра» 
Сімон Рольфес з близької відстані 
«замкнув» дальню стійку – 3:2. А на 77-й 
хвилині гості відігралися, реалізувавши 
свою беззаперечну територіальну 
перевагу. Томас Мюллер, який разом із 
Рольфесом вийшов на заміну, знайшов 
щілину в захисному мурі синьо-жовтих 
та з кута штрафного майданчика втретє 
примусив капітулювати Олександра 

Рибку, котрий у момент удару був 
закритий своїми та чужими гравцями.

Щойно рівновагу було відновлено, 
як збірна України отримала дві чудові 
нагоди, аби знову вийти вперед. 
Спочатку Ярмоленко трохи не влучив 
у ворота метрів з 16, а на 83-й хвилині 
Марко Девич забарився, розмірковуючи 

– як краще розпорядитися м’ячем перед 
поодиноким Цилером. Останній випад 
господарів стався на 90-й хвилині – 
Коноплянка чудовим пасом «вирізав» 
м’яч на дальню штангу, звідки Девич 
ледве не піймав Цилера на протиході. 
Однак воротар «Ганновера» врятував 
команду, ногою відбивши удар.

«За такої гри – і такий результат, – головний тренер збірної України Олег 
Блохін не приховував легкого розчарування. – Хоча хтось скаже, що я зовсім 
знахабнів – незадоволений нічиєю 3:3 з німцями... Це – відповідь усім скептикам 
і недоброзичливцям. За наявності всіх проблем, що в нас були, у нас склався 
колектив, об’єдналася команда навколо проблем і зіграла гідно. Я подякував 
хлопцям за гарну гру, самовіддачу і виконання плану, який ми намітили... На 
жаль, ми не могли зробити шість замін, що дозволила собі збірна Німеччини, 
випустивши свіжих гравців і посиливши тиск. У нас був тільки один опорний 
півзахисник – Тимощук, а ця зона помітно «просідала»... Між тим ми мали 
п’ять виходів сам на сам! Німеччина б чотири забила. З такими командами 
напівмоменти треба використовувати, інакше отримаєш по підборіддю...»

«Гра носила нервовий характер, але ми показали свій футбол, створювали гарні 
зони для контратак і, найголовніше, що вся команда рухалася, прагнула показати 
гру високого рівня, – зазначив Анатолій Тимощук. – Ми сьогодні довели, що можемо 
протистояти грандам світового футболу. Незважаючи на те, що суперник загалом 
володів ініціативою, ми створили більше можливостей для взяття воріт».

Сергій Назаренко зауважив, що після матчу Олег Блохін був невдоволений 
результатом, але не грою: «За рахунку 3:1 у мене був стовідсотковий момент. 
Забий – і все могло закінчитися по-іншому. Треба працювати над реалізацією... 
Мені сподобалася атмосфера на стадіоні, це справді домашня арена для збірної. 
Тут приємно грати».

«Якщо б до матчу нам сказали, що ми зіграємо з німцями 3:3, ніхто б не 
повірив, – сказав Олександр Рибка. – Але з огляду на якість нашої гри, нічия – 
результат незадовільний. Вели 3:1 і не реалізували три-чотири чудові можливості... 
Блохін у роздягальні подякував, відзначив, що ми повірили у себе, але підкреслив, 
що результат його не влаштував. Він прагнув перемогти. Що позитивного? Грати 
на такій арені – задоволення! Це для нас дійсно великий стимул».
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ЗБІрна U-21
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