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У п’ятницю, 6 вересня, національна команда України зіграє у Львові 
матч кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2014 року - зі збірною 
Сан-Марино. 

Ця гра - одна з чотирьох, які залишається провести «синьо-жовтим» у 
відбірній групі H. Зустріч збірних України та Сан-Марино стане сьомою для 
наставника українців Михайла Фоменка. Більше, як півроку наша команда 
не втрачає очок у кваліфікації до чемпіонату світу. Єдиний матч, в якому 
підопічні Фоменка не здобули перемоги - товариський, проти збірної 
Камеруну, що завершився «сухою» нічиєю. На черзі три домашні зустрічі - 
з Сан-Марино, Англією та Польщею, і одна виїзна – з тим же Сан-Марино. 
Не секрет, що Україна має намір взяти максимальну кількість залікових 
пунктів у цих матчах.

Чим може похизуватися національна команда Сан-Марино? Особливо - 
нічим. У 118 офіційних зустрічах збірна крихітної європейської держави 
лише п’ять разів не програвала. Найбільше досягнення команди з 
найменшим населенням серед усіх членів УЕФА – перемога над збірною 
іншої карликової держави - Ліхтенштейну, у товариському матчі 2004 
року. Ще є нічиї із тим же Ліхтенштейном, а також Туреччиною, Латвією 
та Ліваном. Розподіл очок з латвійцями 2001 року – особливий, адже 
це єдина нічия сан-маринців за всю історію участі у відбірних циклах до 
чемпіонатів світу. А от з національною командою України збірна Сан-

Марино ще жодного разу не зустрічалася. Тому на нас чекає своєрідна 
прем’єра. 

Статус аутсайдера групи Сан-Марино «справно» підтверджує: у шести 
матчах нинішнього циклу команда не здобула бодай очка, пропустивши у 
власні ворота 29 м’ячів і не забивши при цьому жодного. Рік тому у гості 
до Сан-Марино їздила команда Чорногорії, котра забила на Олімпійському 
стадіоні міста Серравалле шість м’ячів. Навесні цього року англійці 
залишили на цій же арені аж вісім «автографів». Що цікаво, на виїзді 
сан-маринці пропускають від фаворитів менше: у Варшаві та Лондоні їм 
завантажили «лише» по п’ять голів. 

Матч на «Арені Львів» стане третім для національної команди України 
на ультрасучасному стадіоні, збудованому до Євро-2012. Футбольним 
відкриттям арени став товариський матч Україна – Австрія, що відбувся 
15 листопада 2011 року: «синьо-жовті» перемогли 2:1. Після трьох 
ігор групового турніру Євро-2012 на «Арені Львів» відбулася ще одна 
міжнародна товариська зустріч нашої національної команди. Україна та 
Чехія уклали «мирову» - 0:0. Беручи до уваги попередні ігри «синьо-
жовтих» у Львові, які неодмінно закінчувалися тріумфом, є всі підстави 
очікувати, що перший офіційний матч головної команди країни на «Арені 
Львів» принесе лише позитивні емоції!

ключовий момент
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офіційна прем’єра України
на «арені Львів» 

Матчі Євро-2012 на «арені Львів»

Дата Час Команда 1 Рахунок Команда 2 Стадія Глядачі

9 червня 2012 21:45 Німеччина 1:0 Португалія Група B 32 990

13 червня 2012 19:00 Данія 2:3 Португалія Група B 31 840

17 червня 2012 21:45 Данія 1:2 Португалія Група B 32 990
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Майже через два роки після свого відкриття «Арена Львів» дочекалася 
першого офіційного матчу національної команди: 6 вересня тут 
відбудеться зустріч кваліфікаційного раунду до ЧС-2014 Україна-Сан-
Марино!

Історія ігор збірної України у місті Лева бере початок з 2001 року. Тоді 
«синьо-жовті» у рамках відбору до чемпіонату світу 2002 року переграли 
вірменів з розгромним рахунком 3-0. Загалом же статистика матчів 
України у столиці Західної України свідчить про те, що Львів є щасливим 
містом для збірної. За всю історію виступів головна команда не програла 
тут жодного матчу, шість разів виборовши перемогу і лише раз зігравши 
внічию - у товариській зустрічі проти збірної Чехії у серпні 2012 року. 

Що ж до самої «Арени Львів», то перший матч в її історії відбувся саме 
за участю національної команди. 15 листопада 2011 року Україна приймала 
на новозбудованому стадіоні збірну Австрії й перемогла 2:1. Яскравою 

ілюстрацією прем’єрного тріумфу стали львівські вболівальники, які 
під кінець матчу стоячи заспівали гімн України, надихнувши українців 
на фінальний штурм. І цей наступ приніс бажаний результат! У 
компенсований час зустрічі «синьо-жовті» вирвали перемогу, завдяки голу 
Марко Девича - 2:1! 

Наступний вояж збірної на «Арену Львів» датований 15 серпня 2012 
року. Українці у товариському матчі приймали команду Чехії. Гра мала 
свою родзинку, ставши офіційним прощанням зі збірною її нападника 
Андрія Вороніна. За рівної боротьби команди так і не змогли виявити 
сильнішого: зустріч завершилась нульовою нічиєю. 

Зустріч зі збірною Сан-Марино стане дев’ятим матчем, проведеним 
головною командою у Львові, третім - на «Арені Львів», при цьому 
першим офіційним для збірної України на найсучаснішому львівському 
стадіоні. 

Матчі збірної України у Львові
Дата Турнір Стадіон Рахунок Суперник

05.09.2001 Відбір до ЧС «Україна» 3:0 Вірменія

07.06.2003 Відбір до ЧЄ «Україна» 4:3 Вірменія

13.10.2004 Відбір до ЧС «Україна» 2:0 Грузія

20.08.2008 ТМ «Україна» 1:0 Польща

06.09.2008 Відбір до ЧС «Україна» 1:0 Білорусь

29.05.2010 ТМ «Україна» 3:2 Румунія

15.11.2011 ТМ «Арена-Львів» 2:1 Австрія

15.08.2012 ТМ «Арена-Львів» 0:0 Чехія
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Матчі збірної України у Львові

05.09.2001, Стадіон «Україна». відбір до ЧС-2002

Україна – Вірменія – 3:0
голи – Шевченко (11), Воробей (86, 87)

07.06.2003, Стадіон «Україна», відбір до ЧЄ-2004

Україна – Вірменія – 4:3
голи – Горшков (28), Шевченко (65 – пен., 73), Федоров (90+2)

13.10.2004, Стадіон «Україна», відбір до ЧС-2006

Україна – Грузія – 2:0
голи – Бєлік (12), Шевченко (80)

20.08.2008, Стадіон «Україна», Товариський матч

Україна – польща – 1:0
гол – Кравченко (45+2)
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06.09.2008, Стадіон «Україна», відбір до ЧС-2010

Україна – Білорусь – 1:0
гол – Шевченко (90+4)

29.05.2010, Стадіон «Україна», Товариський матч

Україна – румунія – 3:2
голи - Алієв (15), Коноплянка (75), Шевченко/Тамаш а/г (78)

15.11.2011, Стадіон «Арена Львів», Товариський матч

Україна – австрія – 2:1
голи – Мілевський (18), Девич (90+2)

15.08.2012, Стадіон «Арена Львів», Товариський матч

Україна – Чехія – 0:0



10 | Матч національних збірних. Україна – Сан-Марино

Національна збірна команда України провела генеральну репетицію 
напередодні чотирьох останніх кроків, які відділяють команду Михайла 
Фоменка від фінальної частини Чемпіонату Світу 2014 року у Бразилії. 
Українська збірна у товариському матчі у Києві на НСК «Олімпійський» без 
проблем переграла збірну Ізраїлю з рахунком 2:0.

«Синьо-жовті» вперше зібралися разом після феєричної перемоги над 
збірною Чорногорії у Подгориці у червні цього року. У стані національної 
команди відбувся ряд кадрових змін: динамівці Хачеріді, Селін та Ярмоленко 
не змогли приїхати до збірної через травми, а шанс вперше зіграти під 

кольорами українського стягу отримали півзахисники «Ворскли» та «Зорі» 
Денис Дедечко і Дмитро Хомченовський.

У першому таймі товариського матчу Михайло Фоменко задіяв 
найсильніший, перевірений складними турнірними баталіями, стартовий 
склад. Святу футболу заважав лише сильний дощ, але футболісти досить 
швидко пристосували до смарагдового газону «Олімпійського». На 11-й 
хвилині матчу Коноплянка довгою передачею знайшов на правому фланзі 
Федецького, який прострілив на Девича. Марко розвернувся у карному 
майданчику, перехитрив Бен Хаїма, але пробити не встиг. Захисника збірної 
Ізраїлю в останню мить підстрахував партнер.

Але вже у середині першого тайму українські вболівальники раділи від 
забитого м’яча. Блискавична контратака на 29-й хвилині, яку організували 
Девич та Едмар після помилки захисників суперників, втілилася у гол Ротаня.

На 40-й хвилині «синьо-жовті» мали забивати другий гол, але 
прекрасною можливістю не скористався Гусєв. Чергова контратака лівим 
флангом закінчилася гострим прострілом Шевчука до карного майданчику 
гостей, але півзахисникові забракло декількох сантиметрів, щоби відправити 
м’яч у ворота. 

У другому таймі збірна України не скинула обертів в атаці. Михайло 
Фоменко випустив на поле дебютантів національної команди - Дедечка 
та Хомченовського. Новачки збірної України намагалися відповідати 
комбінаційній грі нашої команди, а їх активні дії допомогли господарям поля 
вдруге відзначився у воротах збірної Ізраїлю. На 71-й хвилині атака правим 
флангом закінчилася тим, що Едмар увійшов до карного майданчику, 
відпасував на Селезньова, який не схибив - 2:0. 

У цілому, збірна України виявилася на голову сильніша від команди 
Ізраїлю у товариському матчі і цілком справедливо додала чергову перемогу 
до активу Михайла Фоменка.

 УКРАЇНА	 2

	 Ізраїль	 0 
Голи: ротань (29), Селезньов (71)

товариський матч

Україна: Пятов — Федецький, Кучер, Ракицький, Шевчук (Мандзюк, 
90+1), Тимощук (Дедечко, 46), Ротань, Гусєв (Ковпак, 80), Едмар 
(Гречишкін, 85), Коноплянка (Хомченовський, 46), Девич (Селезньов, 46)

Ізраїль: Ават — Шпонгін, Тібі (Кейнан, 86), Бен Хаїм, Гершон, Натхо 
(Бенаюн, 73), Кайал (Раді, 46), Йєйні (Альберман, 46), Бен Басат, 
Меліксон (Езра, 46), Шехтер (Рафаелов, 61)

попередження: Ракицький (28), Дедечко (68) − Натхо (42), Гершон (73)
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Андрій ПЯТОВ 

Михайло ФОМенкО

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

Головний тренер
Народився 19 вересня 1948 року у с. Мала Рибиця
Сумської області 
Заслужений тренер України 
Заслужений майстер спорту СРСР

40 –

Рік І Г
2007 4 -4
2008 5 -1
2009 8 -5

2010 5 -8
2011 2 -6
2012 10 -8
2013 6 -2

наші надії

Збірна України з 1992 року провела 201 матч: 84 перемоги, 60 нічиїх, 57 поразок, різниця 
м’ячів 265-208 Вдома - 90 матчів (47 перемог, 27 нічиїх, 18 поразок, м’ячі: 138-80). На 
виїзді - 91 матч (31 перемога, 28 нічиїх, 32 поразки, м’ячі: 102-106). На нейтральних полях 
- 20 ігор (8 перемог, 5 нічиїх, 7 поразок, м’ячі 25-22). Серії післяматчевих пенальті - 4 рази 
(3 перемоги, 1 поразка) 

Учасник фінальних турнірів ЧС-2006 (чвертьфінал)
та ЄВРО-2012 (3-є місце в групі).

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 (129 матчів). 

Найкращий снайпер –
Андрій ШЕВЧЕНКО (48 м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА
на серпень 2013 р. - 28-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.

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

Федерація футболу України

Рік І Г
2012 1 -

Максим кОВАЛЬ
Воротар
Народився 9 грудня 1992 р. у Запоріжжі.
184 см, 80 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній: 1.06.2012,
Австрія – Україна (3:2).

1 –

Заснована 13 грудня 1991 р.
Член ФІФА та УЄФА з 1992 р.
Адреса: Україна, 01133 Київ,
пров. Лабораторний, 7-а.
Телефон: +38 (044) 521 0521.
Факс: +38 (044) 521 0550.
E-mail: info@ffu.org.ua
Сайт: www.ffu.org.ua
Президент – Анатолій КОНЬКОВ.
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Рустам ХуджАМОВ
Воротар
Народився 5 жовтня 1982 року у м. Сквира (Київська обл.)
191 см, 85 кг
«ІллІчІвець» Маріуполь
Дебют у збірній: 
11.02.2009, Сербія –Україна - 0:1

1 –
Рік І Г

2009 1 –

Рік І Г
2006 2 1
2007 5 –
2008 4 –
2009 8 –

2010 2 –
2011 7 –
2012 3 1
2013 3 –

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

34 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

22 1

Рік І Г
2009 4 –
2010 1 –
2011 2 –
2012 11 –
2013 4 1

Ярослав РАкИЦЬкИЙ
Захисник
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

23 3

Рік І Г
2009 4 1
2010 4 1

2011 6 1
2012 6 –
2013 3 –

ЗБіРна УКРаїнИ

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

28 –

Рік І Г
2003 3 –
2005 1 –
2008 7 –

2009 6 –
2011 4 –
2012 3 –
2013 5 –

Рік І Г
2010 8 –
2011 9 –
2013 6 1

Артем ФедеЦЬкИЙ
Півзахисник
Народився 26 квітня 1985 р.
в Нововолинську (волинська обл.).
183 см, 76 кг
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – литва – 4:0

23 1

Рік І Г
2008 6 –
2009 7 –
2010 4 –

2011 1 –
2012 2 –
2013 2 –

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

22 -

Анатолій ТИМОЩук
Півзахисник
Народився 30 березня 1979 р. у луцьку.
183 см, 74 кг.
«ЗеНІТ», Росія
Дебют у збірній:
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

129 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 12 2
2012 11 –
2013 5 –
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Олег ГуСЄВ
Півзахисник
Народився 25 квітня 1983 р. у Сумах.
179 см, 74 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
20.08.2003, Україна – Румунія – 0:2

84 13

Рік І Г
2003 4 –
2004 9 1
2005 8 –
2006 13 1
2007 11 4

2008 2 –
2009 7 1
2010 7 –
2011 7 1
2012 11 –
2013 5 1

Тарас СТеПАненкО
Півзахисник
Народився 8 серпня 1989 р. у великій Новоселці (Донецька обл.).
181 см, 75 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 8.02.2011, Україна – Румунія – 2:2

10 –

Рік І Г
2010 1 –
2011 4 –
2012 1 –
2013 4 –

дмитро ГРеЧИШкІн

денис дедеЧкО

Півзахисник

Півзахисник

Народився 22 вересня 1991 року у м. Сєверодонецьк, луганської області
173 см, 63 кг.
«ШАХТАР» (Донецьк)
Дебют у збірній:
26.03.2013, Україна – Молдова – 2:1

Народився 2 липня 1987 року у м. Києві
188 см, 83 кг
«вОРСКлА» Полтава
Дебют у збірній: 14.08.2013, Україна – Ізраїль – 2:0

2

1

–

–

Рік І Г
2013 2 –

наші надії

Рік І Г
2010 1 –
2011 2 –
2013 3 1

Микола МОРОЗЮк
Півзахисник
Народився 17 січня 1988 року у м. львів. 
175 см, 70 кг
«МеТАлУРГ» Донецьк
Дебют у збірній:
17.11.2010, Швейцарія – Україна - 2:2

6 1

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

7 1

Рік І Г
2011 1 –
2012 2 –
2013 4 1

Рік І Г
2013 1 –

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

69 7

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

2008 1 –
2009 7 –
2010 6 –
2011 9 –
2012 9 –
2013 5 1

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

29 7

Рік І Г
2010 6 2
2011 9 2

2012 9 2
2013 4 1
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Марко деВИЧ

Євген СеЛеЗнЬОВ Роман ЗОЗуЛЯ

Нападник

Нападник 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

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

Народився 10 листопада 1989 р. в Києві.
175 см, 62 кг
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
2.06.2010, Норвегія – Україна – 0:1

30

38 10

2

6 2

Рік І Г
2008 1 –
2009 1 –
2010 5 –

2011 10 2
2012 11 –
2013 2 –

едмар ГАЛОВСЬкИЙ
Півзахисник
Народився 16 червня 1980 року у бразильському місті Можі-дас-Крузіс
177 см, 69 кг.
«МеТАлІСТ» Харків
Дебют у збірній:
10.08.2011, Україна – Швеція 0:1

4 –

Рік І Г
2011 1 –
2013 4 –

Рік І Г
2013 1 –

ЗБіРна УКРаїнИ

Рік І Г
2010 1 1
2012 4 –
2013 5 1

Рік І Г
2013 3 –

Рік І Г
2008 5 1
2009 8 3
2010 7 1

2011 8 –
2012 6 –
2013 4 1

Олександр кОВПАк
Нападник
Народився 2 лютого 1983 року у м. Сміла, черкаська область
180 см, 69 кг
«СевАСТОПОль» Севастополь
Дебют у збірній:
02.06.2013, Україна – Камерун – 0:0

3 –

дмитро ХОМЧенОВСЬкИЙ
Півзахисник
Народився 16 квітня 1990 р. у вугледарі (Донецька область)
182 см, 74 кг
«ЗОРЯ» луганськ
Дебют у збірній:
14.08.2013 
Україна – Ізраїль – 2:0

1 –

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

32 11

Рік І Г
2009 6 2
2010 2 1

2011 9 3
2012 10 2
2013 5 3
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- Розпочнемо розмову з попередньої товариської гри. Як ти оцінюєш 
матч з Ізраїлем в плані підготовки до вересневих двобоїв? 

- Як і на будь-яку інший, на товариський матч ми приїжджаємо 
до національної команди з відчуттям відповідальності. Гру збірної 
Ізраїлю тренерський штаб розібрав так само детально, як і виконання 
тих суперників, з якими ми зустрічаємося у відбірному циклі. Не буде 
перебільшенням сказати, що підготовка до цієї, хай і товариської, зустрічі 
була дуже серйозною. Відомо, що ізраїльтяни зіграли з командою 
Португалії внічию 3:3 у відбірному матчі до чемпіонату світу. Ми дивилися 
цю гру і знали, чого очікувати від них. Звісно, що у Києві, перед своїми 
вболівальниками, нам хотілося показати і гарну гру, і при цьому досягти 
перемоги. Тому настрій був стовідсотковий. Усі гравці були максимально 
налаштовані показати своє вміння і готовність, адже за підсумками таких 
ігор тренери роблять висновок щодо готовності футболіста виступати у 
вересневих матчах, що, як відомо, будуть складними й вирішальними. 

- Як би ти оцінив взаємодію наших гравців у цьому товариському матчі? 

- На міг погляд, всі показали себе дуже добре. Кожен гравець 
демонстрував зарядженість на боротьбу і відпрацьовував у кожному епізоді. 
Дивлячись один на одного, ми не хотіли програти жодного єдиноборства. 
Відчувалося, що всі хотіли перемогти. Це бажання сильно згуртовує 
команду. 

едмар Галовський:
«Максимум уваги й концентрації» 

етнічний бразилець едмар Галовський де Ласерда 
уже десять років мешкає й працює в Україні. Цього 
футболіста добре знають шанувальники футболу: 
своїм професіоналізмом, технічною майстерністю та 
відданістю грі він заслужив повагу колег та експертів. 
Без перебільшення, едмар входить до когорти 
найкращих гравців української прем’єр-ліги. Два роки 
тому прийнявши громадянство України, центральний 
півзахисник терпляче чекав свого шансу зіграти за 
«синьо-жовтих», а отримавши таку можливість, довів 
справедливість виклику до збірної. Відтак дві його 
гольові передачі у матчі з Ізраїлем уже сприймаються як 
закономірність. 
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- Попереду – дві важливі зустрічі однакової турнірної ціни: у кожній 
необхідно досягти максимального результату. Однак суперники - полярно 
протилежного класу. Сан-Марино з двома іншими збірними ділить останнє 
місце у рейтингу ФІФА. Чи означає це, що гра у Львові буде для нас легкою 
прогулянкою?

- Я би так не став говорити. Навпаки, якщо розслаблено підійти до матчу, 
можна наштовхнутися на неочікувані складнощі. А футбол не вибачає 
зверхності і браку концентрації. Краще остерігатися таких думок і настроїв. 
Тому зараз ми маємо забути про те, що гравці Сан-Марино не набрали 
жодного очка, а підійти до матчу з ними так, наче вони - лідери групи. 
Вирішуючи ігрові завдання поступово: спочатку Сан-Марино, а вже потім – 
Англія, ми повинні при цьому думати про те, як досягти високого рівня гри 
вже у першому матчі. Інакше будемо не готові до другої гри. Як не крути, 
до зустрічі з сан-маринцями маємо підійти серйозно. Тож на прогулянку у 
Львові годі сподіватися. 

- Матч з англійцями – це протистояння з досвідченим суперником, 
загартованим вирішальними іграми. Наш конкурент знає як демонструвати 
волю до перемоги саме у такі складні моменти. Відтак, крім відсутності 
травмованих і налагодженої гри, нам знадобиться ще щось для досягнення 
бажаного результату. Що це, на Твою думку?

- Хотів би згадати один епізод. Перед матчем із Чорногорією чимало 
людей не вірили у те, що ми зможемо досягти такого блискучого 
результату. Напевне, є скептики й зараз. Але хочу Вам сказати, що у 
футболі немає цілей, яких не можна досягти. Якщо на полі є самовіддача і 
взаємозамінність, а команда виконує тактичну ідею тренера, такій команді 
нічого не страшно. Головне – має бути переможний дух і віра у себе. Якщо ці 
якості є, колектив стає одним цілим. А Михайло Іванович знає як згуртувати 
колектив. От саме цей фактор й буде нашим козирем у грі. 

- Михайло Фоменко постійно викликає тебе на збори національної 
команди. Довіра тренера – найважливіший момент у відносинах з тренером 
для будь-якого гравця … 

- З Михайлом Івановичем ми свого часу працювали у сімферопольській 
«Таврії» два з половиною роки. Для нього не є секретом, що я віддаю грі 
все, що у мене є. Очевидно, він знає це і тому викликає мене. Крім того, 
особисто для мене виклик до збірної України – це особливе відчуття. Після 
десяти років життя тут, я не відчуваю себе чужим. Ця країна дуже близька 
мені. І я дуже хочу, аби ми пробилися на чемпіонат світу. 

- Символічний момент – той факт, що чемпіонат світу відбудеться на 
твоїй батьківщині. Кому-кому, а тобі ймовірність поїздки на домашній 
мундіаль має додавати незрівнянного натхнення …

- Не стану заперечувати. Це дуже важливо для мене особисто. Але у 
першу чергу – це має значення для України. Якщо нам вдасться цього 
досягти, я навіть слова зараз не знайду, щоби охарактеризувати що це буде! 
У нас є реальний шанс вийти на чемпіонат світу. Ми маємо вірити у те, що 
можемо цього досягти. 

- Попередні матчі з командою Англії доводять, що ми можемо на рівних 
протистояти цій команді. Які Твої враження від ігор з британцями, за якими 
ти спостерігав збоку?

- Це власне те, про що я говорю. Перед такими іграми завжди багато 
ажіотажу й побоювань. Люди навколо кажуть: «Ой, це ж Англія». Але 
гра розпочинається зі стартовим свистком. І якщо збірна України буде 
демонструвати самовіддачу, якщо у нас буде висока колективна швидкість, а 
ми, як і в попередніх матчах, будемо стояти один за одного, повірте, збірній 
Англії буде дуже складно. Такі ігри виграються до початку матчу. Дуже 
важливою є психологія: як ти налаштуєшся на гру, так і зіграєш.

- А додатковим гравцем стане уболівальник…

- Так, нам було дуже приємно, що попри таку сильну зливу, що випала 
перед грою з Ізраїлем, нас прийшли підтримати стільки вболівальників. 
Тому не сумніваємося, що на матчах із Сан-Марино та Англією буде аншлаг, 
і це стане додатковим плюсом для нас.

Розмовляв Олександр Гливинський
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- Денисе, в першу чергу вітаємо з дебютом у національній команді. Чи 
був момент хвилювання перед виходом на поле?

- Дякую за привітання. Особливого переживання не було: я просто не 
встиг похвилюватися, оскільки рішення Михайла Івановича випустити мене 
на поле одразу після перерви стало для мене цілковитою несподіванкою. 
Я не очікував, що вийду із початком другого тайму. Зрештою, я спокійно 
увійшов у гру. Аби не розбурхуватися, подумав: це ж та сама гра, лише 
партнери інші (усміхається). 

- Чи приємно було тобі, як киянину, дебютувати саме на 
«Олімпійському»? 

- Звісно, це приємний факт, хоч за київське «Динамо» мені не довелося 
зіграти на цьому стадіоні. Я більше м’ячі тут подавав, ніж виступав як 
гравець. (усміхається). 

- Що ж, у цьому є певний символізм! Чи привітали тебе із дебютом у клубі? 

- Звичайно, багато друзів телефонували, і у «Ворсклі» привітали. 
Бажали, щоб не востаннє вийшов у складі національної команди. Хлопці у 
клубі дивляться матчі збірної, переживають. Для клубу це престижно. Для 
тренера – теж приємно й важливо, адже не щодня підопічного викликають 
до табору головної команди. 

- Як би ти оцінив гру з Ізраїлем: взаємодію ланок, взаєморозуміння 
хлопців, рівень виконання - в контексті майбутніх вересневих матчів?

Денис Дедечко:
«Бразилія – це реально» 

26-річний півзахисник полтавської «Ворскли» вже втретє 
поспіль отримав виклик до лав національної команди. 
під час першого приїзду до табору «синьо-жовтих» 
Денису Дедечку, котрий щойно завершив виступи у 
криворізькому «кривбасі», завадила дебютувати травма. 
однак у грі з Ізраїлем Михайло Фоменко дав новачку 
шанс, випустивши його на поле одразу по перерві. 
Дедечко каші не зіпсував: українці забили вдруге і у свої 
ворота не пропустили. тож цілком можна говорити про 
гарний початок кар’єри у збірній. 
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- На п’ять з плюсом. Особисто я не зауважив якихось проблем й провалів 
у грі. Ми тримали гру під контролем і якихось відвертих помилок чи 
непорозуміння між хлопцями не було. В усякому разі я не побачив. Вважаю, 
збірна рухається у правильному напрямку і все має бути добре. 

- Однак Англія не дозволить нам робити так багато на полі, як це 
дозволив Ізраїль…

- Згідний, можна не сумніватися, що буде зовсім інша гра, ніж з Ізраїлем. 
Але як показують міжнародні матчі - і на рівні клубів, і на рівні збірних – 
кожна команда може програти, а може й перемогти. Іншими словами, 
обіграти можна будь-якого суперника. Гра на гру не випадає. Тому тут нічого 
боятися, Нам треба налаштуватися і показати своє найкраще виконання, тоді 
не буде ніяких проблем. Наша команда дуже добре виглядала на виїзді – у 
першому матчі з британцями, хоч цього ніхто й не очікував. Без сумніву, з 
англійцями можна грати на рівних. Ми ставимося до суперника з повагою, 
але завмирання серця перед ним не відчуваємо.

 
- Сан-Марино – визнаний аутсайдер світового футболу. Чи означає це, що 

три очки вже у нас в кишені? 

- До матчу рахувати бали не будемо. Звичайно, складно уявити собі, що 
ця команда з себе представляє. Тренерський штаб і наш аналітичний відділ 
розберуть стиль гри цієї команди і донесуть всю необхідну інформацію 
до нас. У будь-якому разі, треба налаштовуватися серйозно, адже це – 
офіційний матч, в якому необхідно набирати три очки. Неважливо з ким 
грати, треба налаштовуватися на 101 відсоток.

 
- Під час третього збору як почуваєшся у команді?

- Можу сказати коротко, але точно: почуваюся добре (усміхається). 
Багатьох хлопців я знав раніше, грали разом на юнацькому й молодіжному 
рівнях, з багатьма познайомився. Одне слово, почуваю себе комфортно у 
цьому колективі. 

- Чи навідують тебе часом мрії про Бразилію? 

- Я більшою мірою прагматик і намагаюся не фантазувати. Але, думаю, 
що у цієї команди є всі шанси поїхати до Бразилії. Це – реально. 

Розмовляв Олександр Гливинський
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Федерація футболу Сан-Марино

Рік заснування: 1931
Членство в УЄФА: 1988
Членство у ФІФА: 1988

Адреса: Strada di Montecchio, 17 47890 SAN MARINO
Телефон: +378 0549 990 515

Факс: +378 0549 992 348

Веб-сайт: http://www.fsgc.sm
E-mail: fsgc@omniway.sm

Президент: Джорджіо КРЕШЕНТІНІ

Перший офіційний матч
Сан-Марино – Швейцарія 0:4

(Рим, Італія; 14 листопада 1990 )

Найбільша перемога – 1:0
(Сан-Марино – Ліхтенштейн, Серравале,

Сан-Марино; 28 квітня 2004)

Найбільша поразка – 0:13
(Сан-Марино – Німеччина, Серравале,

Сан-Марино; 6 вересня 2006)

Позиція в рейтингу ФІФА на серпень 2013 р. - 207

Головний тренер
Джампаоло МАЦЦА

ВіЗИТКа



Матч національних збірних. Україна – Сан-Марино | 25

сУпеРнИК

Гравці Клуб Вік Матчі за збірну

Воротарі

Федеріко ВАЛЕНТІНІ Тре Пенне, Сан-Марино 31 12

Альдо СІМОНЧІНІ Лібертас, Сан-Марино 26 34

Маттіа МАНЦАРОЛІ Ювенес-Догана, Сан-Марино 22 0

Захисники

Джанлука БОЛЛІНІ Ла Фьоріта, Сан-Марино 32 8

Федеріко РІНАЛЬДІ Ла Фьоріта, Сан-Марино 24 1

Лоренцо БУСКАРІНІ Мурата, Сан-Марино 21 6

Фабіо ВІТАЙОЛІ Мурата, Сан-Марино 28 29

Алекс делла ВАЛЛЕ Фаетано, Сан-Марино 23 4

Алессандро делла ВАЛЛЕ Фольгоре, Сан-Марино 30 45

Габріеле ДЖЕНГІНІ Фьорентіно, Сан-Марино 23 0

Мірко ПАЛАЦЦІ Козенца, Італія 26 10

Давіде СІМОНЧІНІ Лібертас, Сан-Марино 26 30

Карло ВАЛЕНТІНІ Тре Пенне, Сан-Марино 30 39

Півзахисники 

Майкл БЕРРЕТТІ Пеннаросса, Сан-Марино 27 20

Мікеле ЧЕРВЕЛЛІНІ Пеннаросса, Сан-Марино 24 19

Пьетро КАЛЬЦОЛАРІ Мурата, Сан-Марино 22 0

Енріко ЧІБЕЛЛІ Тре Пенне, Сан-Марино 25 9

Алекс ГАСПЕРОНІ Тре Пенне, Сан-Марино 28 29

Маттео КОППІНІ Кампітелло, Італія 28 11

П’єр Філіппо МАЦЦА Ювенес-Догана, Сан-Марино 24 10

Нападники

Алессандро БЬЯНКИ Фольгоре, Сан-Марино 23 1

Даніло РІНАЛЬДІ Ла Фьоріта, Сан-Марино 26 11

Анді СЕЛЬВА Ла Фьоріта, Сан-Марино 36 61

Маттео ВІТАЙОЛІ Фьорентіно, Сан-Марино 23 28

Вони вийдуть проти збірної України
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Знайомтесь:
національна команда Сан-Марино
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Перший офіційний матч збірна Сан-Марино зіграла 1990 
року проти збірної Швейцарії Ця гра відбулась в рамках 
кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 1992 року і 
закінчилась впевненою перемогою швейцарців з рахунком 
4:0. Звичайно, можна згадати матч 1986 року, коли збірна 
Сан-Марино програла 0-1 олімпійській збірній Канади, але ця 
зустріч не мала статусу офіційної.

Так сталося, що за всю свою історія сан-маринці перемогли 
лише в одному матчі: 2004 року вони здолали збірну 
Ліхтенштейну у товариському матчі з рахунком 1-0. Звитягу 
приніс єдиний м’яч, забитий Анді Сельвою.

Незважаючи на дуже скромні успіхи на міжнародному рівні, 
збірна Сан-Марино утримує рекорд найшвидшого голу в історії 
відбірних раундів чемпіонатів світу. У кваліфікаційному матчі 
проти Англії 1993 року Давіде Гуальтьєрі забив гол уже на 
восьмій секунді матчу! Зрештою, сан-маринці пропустили сім 
м’ячів у свої ворота, програвши британцям 1-7.

У тому ж кваліфікаційному циклі Кубку світу 1994 року 
збірна Сан-Марино провела, ймовірно, свій найвдаліший 
матч, коли 28 березня 1993 року зуміла відстояти нульову 
нічию в домашньому матчі проти Туреччини. Найбільшого 
розгрому команда зазнала 6 вересня 2006 року, коли в рамках 
кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2008 року програла 
команді Німеччини з рахунком 0-13.

Більшість гравців сучасної збірної Сан-Марино виступають 
у внутрішньому чемпіонаті країни. Найсильнішими командами 
місцевої ліги є клуби “Тре Пенне” і “Ла Фьоріта”. Ліга Сан-
Марино визнана найслабшою першістю в Європі за останні 
п’ять останніх років.

Найкращим футболістом карликової держави вважається 
капітан збірної 36-річний Анді Сельва. Він виступає за місцевий 
клуб “Ла Фьоріта”, а до цього, протягом всієї своєї кар’єри, грав в 
італійських клубах різних дивізіонів, у тому числі в Серії B. 

Цікавий факт: Анді народився у столиці Італії – Римі, а 
під час виступів за команду «Сассуоло», його тренером був 
Массиміліано Аллегрі, нинішній наставник “Мілана”. Були часи, 
коли Сельва мав статус провідного бомбардира «Сассуоло», 
забиваючи у кожному другому матчі, чим суттєво допоміг 
клубу піднятися із Серії С в Серію В. Ще один неординарний 
факт про цього гравця: у сезонах 2011-2012 і 2012-2013 років 
Сельва одночасно числився у двох командах – сан-маринській 
“Ла Фьоріті” та італійській “Фідене”. Оскільки першість Сан-
Марино є аматорським змаганням, існує можливість бути 
заявленим одразу у двох клубах.

Станом на серпень 2013 року збірна Сан-Марино разом з 
двома іншими збірними ділить останнє 207-е місце в рейтингу 
ФІФА, не маючи в своєму активі жодного очка.
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6-го вересня у Львові національна команда України зіграє домашній 
матч відбірного циклу чемпіонату світу 2014 року зі збірною Сан-Марино. 
Поряд із надпринциповою домашньою зустріччю зі збірною Англії 
вересневі матчі стануть для українців ще одним турнірним бар’єром 
у боротьбі за омріяну путівку до Бразилії. Якщо зі збірною Англії ми 
зустрічалися неодноразово, то з командою Сан-Марино шляхи української 
команди в офіційних матчах ще жодного разу не перетинались.

На початку вересня збірна Сан-Марино вперше у своїй історії відвідає 
Україну. Що це за національна команда? Особливо похизуватися 
сан-маринцям нічим: вони ніколи не виборювали права виступати у 
фінальних турнірах чемпіонатів світу та Європи, а за всю свою історію 
поки що здобули лише одну перемогу. У нинішньому розіграші відбірного 
раунду чемпіонату світу 2014 року збірна Сан-Марино у шести матчах 
зазнала шести поразок. Про закономірність невтішної статистики 
додатково свідчить різниця забитих та пропущених м’ячів – 0 проти 29. 

Без перебільшення, Сан-Марино лише бере участь у кваліфікаційному 
турнірі, набуваючи цінного досвіду для майбутньої боротьби з серйозними 
суперниками на міжнародній арені.

Збірній України, яка нещодавно подолала ювілейний рубіж у 200 матчів, 
вже доводилося грати проти «маленьких», за мірками міжнародного 
футболу, команд. У відбірному циклі чемпіонату Європи 2000 року 
команда Йожефа Сабо двічі зустрічалася зі збірною Андорри. У жовтні 
1998 року українці на муніципальному стадіоні Андорри-ла-Вельї здобули 
прагматичну перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі відзначилися 
Косовський та Ребров. Через вісім місяців у Києві Андорра вже не 
виглядала «міцним горішком», яка б могла за допомогою масивного 
захисту відібрати очки у нашої команди. У присутності 50 тисяч глядачів на 
НСК «Олімпійський» збірна України розгромила суперників – 4:0. У складі 
«синьо-жовтих» у першому таймі голи забивали Попов та Ребров, а у 
другій половині зустрічі – Дмитрулін та Гусін.

Україна і «карлики» 



Матч національних збірних. Україна – Сан-Марино | 29

2006 року головний тренер національної команди Олег Блохін у рамках 
підготовки до фінальної частини Кубка світу у Німеччині звернув увагу на 
скромну збірну Люксембургу. Наставник «синьо-жовтих» обрав такого 
спаринг-партнера з огляду на майбутню зустріч з аутсайдером групи «H» 
Саудівською Аравією. Слід зазначити, що Люксембург зумів вчинити нашій 
команді неабиякий опір: лише у другому таймі українці «розпакували» 
ворота Великого Герцогства. На 54-й хвилині відзначився Воронін, а 
протягом заключної десятихвилинки Шевченко та Ребров забили ще по 
одному м’ячу. 

У відбірному циклі чемпіонату Європи 2008 року підопічним Олега 
Блохіна знову довелося зустрічатися з «футбольним карликом» - збірною 
Фарерських островів. Острівна команда не знайшла контраргументів 
атакувальним діям сьомої збірної планети (за підсумками Кубка 
світу-2006). У гостьовому матчі у березні 2007 року Єзерський і Гусєв 
поховали сподівання команди-господарів на нічию, а через півроку збірна 
України забила у ворота аутсайдерів групи п’ять «сухих» м’ячів. Авторами 
перемоги збірної з хокейним рахунком стали Калиниченко (дубль), Гусєв 
(дубль) та Воробей.

2009 року Україна двічі «розтрощила» старих знайомих з Андорри 
у груповому турнірі кваліфікації до чемпіонату світу 2010 року. У 
вересневому матчі у Києві гостям не допомогла навіть ставка на 
глухий захист – 5:0. У першому таймі з гри відзначилися Ярмоленко 
та Мілевський, а от по перерві андорці часто порушували правила 
і арбітр призначив у їхні ворота аж три пенальті! Кожного разу 
одинадцятиметровий виконував інший нападник «синьо-жовтих», 
і кожного разу – успішно. Шевченко, Мілевський та Селезньова 
«запалили» свої прізвища на табло стадіону. За місяць, у матчі-відповіді, 
на Андорру взагалі чекали жахіття перед рідними трибунами. Збірна 
України шість разів змусила голкіпера карликової держави виймати 
м’яча з власних воріт. 

Статистика свідчить про позитивний досвід зустрічей українців 
з командами-аутсайдерами світового футболу. Сподіваємося, що 
наші футболісти в черговий раз доведуть своє вміння проламувати 
ешелонований захисний мур суперників і у матчі 6 вересня.
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9 вересня молодіжна команда України U-21 стартує у кваліфікаційному 
раунді до чемпіонату Європи 2015 року. Свій перший матч підопічні Сергія 
Ковальця проведуть на «Арені Львів» проти Хорватії.

Крім хорватів, суперниками української «молодіжки» у п’ятій відбірній 
групі є збірні Швейцарії, Латвії та Ліхтенштейну. За домовленістю з 
представниками команд-суперниць, українці зіграють три матчі цього року 
та ще п’ять - 2014-го. Таким чином, зустріч з хорватами стане єдиною, яку 
молодіжна збірна проведе 2013 року вдома, оскільки дві наступних гри – 
14 жовтня проти Латвії та 18 листопада проти Швейцарії, відбудуться на 
полях суперників.

Зрештою, команда Сергія Ковальця уже «протестувала» газон 
домашнього стадіону. 13 серпня, у рамках підготовки до старту 
кваліфікаційного раунду, молодіжна збірна провела на «Арені Львів» 
контрольний поєдинок проти однолітків з Греції, в якому здобула впевнену 
перемогу – 4:0. Відтак є сподівання, що і у вересневу поєдинку неповторна 
атмосфера «Арени Львів» надихне нашу «молодіжку» на гідний старт в 
кваліфікації. 

Футбольний марафон у Львові продовжується: місце зустрічі змінити 
не можна!

«Молодіжка» розпочне кваліфікацію 
на «арені Львів»
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9 вересня, 19:30. «Арена Львів» 
Україна U-21 – Хорватія U-21

Розклад матчів збірної України в кваліфікації до ЧЄ-2015 року
9.09.13 – Україна U-21 – Хорватія U-21
14.10.13 – Латвія U-21 – Україна U-21

18.11.13 – Швейцарія U-21 – Україна U-21
28.05.14 – Хорватія U-21 – Україна U-21

4.06.14 – Ліхтенштейн U-21 – Україна U-21
8.06.14 – Україна U-21 – Латвія U-21
4.09.14 – Україна – U-21 Швейцарія

8.09.14 – Україна U-21 – Ліхтенштейн U-21 

Підтримай молодіжну збірну України! 
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Майже рік тому національна команда України стартувала у відборі 
до ЧС-2014. Розпочинати турнірний шлях нашим хлопцям довелось 
протистоянням на полі одного з головних конкурентів за путівку на 
мундіаль – зірковою збірною Англії.

Той млинець не видався для українців глевким: з легендарного «Уемблі» 
вони привезли один заліковий пункт та подарували всім вболівальникам 
надію на не менш вдале продовження. У лондонському матчі наші хлопці 
могли й перемогти: завдяки голу-красеню Євгена Коноплянки, Україна 
майже 50 хвилин вела у рахунку, і лише наприкінці зустрічі англійцям 
вдалося врятувати матч: Лемпард реалізував пенальті. 

Напередодні чергової очної зустрічі Україна та Англія залишаються у 
статусі претендентів на вихід до чемпіонату світу. Тому матч 10 вересня 
має всі підстави стати вирішальним у боротьбі за заповітну путівку! 

Приємний факт: останнім часом наша команда досить вдало грає з 
родоначальниками футболу. Крім нічиєї у нинішньому циклі, Україна 
може пишатися перемогою над англійцями у попередньому відборі до 
чемпіонату світу. 10 жовтня 2009 року гол Сергія Назаренка змусив 
захоплено вибухнути радісними емоціями не лише «Дніпро-Арену», а й 
всю Україну! 

Ціна матчу, що відбудеться 10 вересня у Києві така ж висока. Можна 
не сумніватися, що уболівальники на НСК «Олімпійський» будуть гаряче 
підтримувати нашу збірну, надихаючи її на здобуття найвищого результату. 
В унісон із головною ареною країни битимуться серця усіх українців! 
Вперед, Україно! Ми віримо у наших хлопців! 

Зі збірною в серці!

Вирішальне протистояння
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