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ЗІ ЗБІРНОЮ У СЕРЦІ!
www.ffu.org.ua

Офіційна програма матчу національних збірних

УКРАЇНА - ПОЛЬЩА

11.10.2013 | Початок матчу о 21:00
м. Харків, ОСК “Металіст“

Об’єднаймося
проти расизму!
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Україна: 

4  Звернення президента ФФУ 

анатолія кОнЬкОВа

14  Євген кОнОПЛЯнка: 

«Один за всіх - всі за одного!»

20  руслан рОТанЬ:  

“Віддати всі сили заради 

перемоги

СУПерник:

34  Збірна Польщі

ІСТОрІЯ:

30  Україна - Польща: абсолютний 

паритет
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Шановні співвітчизники!

Сьогодні вся країна очікує на ключовий матч збірної 
проти Польщі. 

Гравці, як ніколи, потребують Вашої підтримки.

Нещодавно, завдяки спільним зусиллям і єдності,  
нам вдалося посприяти призупиненню дії рішення 
ФІФА. Ми можемо вболівати за рідну команду на 
красені-стадіоні «Металіст». Це - перемога всієї країни. 
Країни, за честь якої грає збірна.

Ми маємо подякувати ФІФА за розуміння і надання 
Україні рівних можливостей з іншими суперниками.

 
Впевнений, що ми зробили потрібні висновки, і в 

момент, коли перебуваємо   під пильним оком всього 
світу, згуртуємося, аби довести, що українці – це 
європейська нація, яка вміє сприймати найкращий 
досвід інших країн і з особливим натхненням 
вболівати за свою збірну.

Давайте в черговий раз об’єднаємося у пристрасті 
до національної команди і станемо найпалкішим 
12-им гравцем у відповідальний момент. Вболіваймо 
за перемогу!

З повагою, Анатолій Коньков,
президент Федерації футболу України
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Попередній спарений тур приніс обом збірним однаковий очковий 
урожай. І Україна, і Польща розім’ялися  на “карликах” з Сан-Марино,  а 
крім того, зіграли вдома внічию із головними конкурентами: поляки з 
чорногорцями, а українці – з англійцями. Єдина відмінність -  у кількості 
забитих м’ячів. «Синьо-жовті» накидали «у торбу» горянам історичні 
дев’ять голів, а  поляки обмежилися «лише» п’ятьма, при цьому - один 
м’яч пропустивши. Натомість у матчі з прямими опонентами наша 
команда зіграла у суху нічию, а західні сусіди – у результативну (1:1). 

Загальна різниця  останніх двох матчів  краща в України – 9:0 проти 6:2. 
Обом збірним є про що шкодувати: українці створили більше гольових 
моментів і були ближчими до перемоги, ніж британці, а поляки забили 
м’яч на останніх секундах гри, однак арбітр, спочатку зафіксувавши 
взяття воріт, потім скасував його з підказки асистента, котрий зумів 
виявити офсайд.  

Перед двома заключними іграми ситуація у групі вкрай загострилася. 
Усі чотири претенденти на поїздку до Бразилії залишаються при шансах. 
Маючи найменшу кількість очок у цій четвірці, збірна Польщі готова 
піти у ва-банк. Лише перемога у Харкові дозволить «біло-червоним» 
перетворити свої надії із теоретичних на реалістичні. З іншого 
боку, збірна України, котра упродовж усього відбірного циклу вела 
безперервну гонитву за лідерами і вийшла на друге місце після перемоги 
над Сан-Марино, не може дозволити собі втрату відвойованих у важких 
«боях» позицій. 

У нашої команди вже є переможний досвід у протистоянні із 
сьогоднішніми опонентами – переконлива перемога 3:1 у Варшаві.  
Додатковою наснагою має стати призупинення рішення Дисциплінарного 
комітету ФІФА, котрий виніс вердикт про проведення  матчу Україна – 
Польща за порожніх трибун. Однак контраргументи  Федерації 
футболу України переконали ФІФА більш уважно поставитися до 
нещодавніх подій, і, найголовніше, дають можливість українцям гаряче 
й безпосередньо на арені підтримати свою улюблену команду. 12-ий 
гравець збірної України завжди потроює сили футболістів і надихає їх на 
яскраву й результативну гру.    

Цікавий факт: на даний момент статистика протистоянь України й  
Польщі красномовно свідчить про абсолютну рівність показників. У  6 
зіграних матчах обидві команди здобули по 2 перемоги і двічі зіграли 
унічию. Різниця м’ячів – 8:8.  Віримо, що матч на стадіоні «Металіст» 
змінить цю цілковиту ідентичність на користь «синьо-жовтої» команди.

Завершення групового раунду 

Матч проти Польщі стане заключним домашнім для збірної 
України на груповому етапі кваліфікації до чемпіонату світу 
2014. Трохи більше року тому Україна і Польща спільно 
організовували Євро-2012, тепер же - хтось із двох повинен 
зійти зі шляху, що веде на мундіаль. Такі вже хитросплетіння 
футбольної Долі. 
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Бойова нічия 
За місяць до гри з Польщею, збірна України зустрілася вдома  зі 

збірною Англії. Цю зустріч цілком справедливо називали вирішальною 
у відбірній кампанії. Напередодні Михайло Фоменко і Рой Ходжсон 
акцентували увагу на тому, що переможець двобою фактично гарантує 
собі  участь у чемпіонату світу.   

Зрештою, обрані наставниками тактичні схеми не були атакувальними. 
Михайло Фоменко наситив центр поля, виставивши на вістря атаки одного  

Романа Зозулю. З різних причин не 
вийшли у складі досвідчені 
центральні півзахисники: через 
ушкодження  не зміг зіграти  
Руслан Ротань, а рекордсмену 

за числом зіграних матчів у 
збірній Анатолію Тимощуку 
довелося поступитися місцем в 
основі Тарасу Степаненку згідно 

з рішенням тренера. 
Гра розпочалася із 
небезпечної атаки 
господарів, яка ледь 
не завершилася 
голом. Роман Зозуля,  

прокинувши м’яч собі на хід 
з-під рук Джо Харта,  опинився 

на газоні. Однак рефері 

порушення правил на першій же хвилині матчу  не розгледів. Як наслідок,  
лише кутовий для збірної України. 

На 12-й хвилині Артем Федецький, після помилки Стівена Джеррарда, 
пробивав головою з небезпечної позиції, але удар у захисника не вийшов. 
За кілька хвилин Федецький на цій же позиції міг завдавати удару ногою, 
та замість цього віддав неточний пас на партнера. Більше очевидних 
гольових моментів у першому таймі не виникало. Англійцям вдалася 
«ударна» десятихвилинка, упродовж якої  вони «заблокували» нашу 
збірну на її половині поля, подавши кілька кутових поспіль. Але небезпека 
минула і решту часу, що залишися до перерви, «синьо-жовті» впевнено  
контролювали хід зустрічі.

На другу половину гри команди вийшли у тих самих складах. Україна 
пішла у масовану атаку: починаючи із 60-ї хвилини, наша збірна повністю 
захопила ініціативу, створивши кілька гольових моментів протягом 15 
хвилин. Спочатку Ярмоленко намагався зіграти «у стінку» із Зозулею, 
вийшовши на ударну позицію в штрафному майданчику. Але Роман не 
зрозумів задум партнера. Згодом  Безус, щойно з’явившись на полі, вивів 
Зозулю практично тет-а-тет з Хартом, однак нашого нападника збили  на 
самісінькій лінії карного майданчика. Штрафний взявся пробивати Євген 
Коноплянка. Після його удару м’яч, зачепивши  стінку, пройшов у сантиметрі 
від стійки воріт. Після подачі кутового Федецький з трьох метрів головою 
розстрілював ворота англійців, але поцілив просто у голкіпера британців. 
Атаки на ворота гостей продовжилися, але дещо втратили свою гостроту. 
Англійці ж відповіли двома гострими епізодами. Після прострілу Вокера,  
Уолкотт не зумів як слід влучити по м’ячу. А у компенсований час Лемпард, 
вискочивши з-за спин наших захисників, різко пробив головою: м’яч 
пройшов неподалік від стійки.   

0:0 - бойова нічия, яка залишає питання про квиток до Бразилії відкритим.

 УКРАЇНА	 0

	 АНГЛІЯ	 0 

10.09.2013 Матч відбору до ЧС-2014

Україна: Пятов - Федецький, Хачеріді, Кучер, Шевчук - Едмар, Степаненко – Гусєв 
(Безус,68), Ярмоленко (Хомченовський, 90+3), Коноплянка – Зозуля(Селезньов,90)

англія: Харт - Вокер, Ягелка, Кехілл, Коул - Джеррард, Вілшир (Янг,68), Лемпард, 
Мілнер, Уолкотт (Клеверлі,87) - Ламберт

Попередження: Кучер, 62, Вокер, 71
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Відбір до чемпіонату світу 2014
 №  команда І В н П М О

1 Англія 8 4 4 0 25:3 16 

2 Україна 8 4 3 1 19:4 15

3 Чорногорія 8 4 3 1 15:8 15

4 Польща 8 3 4 1 18:9 13

5 Молдова 8 1 2 5 4:15 5

6 Сан-Марино 8 0 0 8 1:43 0
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Всі матчі в групі Н (станом на 09.10.2013)

  7 вересня 2012
 Чорногорія 2 – 2 Польща  
 Молдова 0 – 5 Англія                 
  
  11 вересня 2012
 Сан-Марино  0 – 6 Чорногорія  
 Польща 2 – 0 Молдова  
 Англія 1 – 1 Україна 

  12 жовтня 2012
 Молдова 0 – 0 Україна  
 Англія 5 – 0 Сан-Марино 

  16 жовтня 2012
 Україна 0 – 1 Чорногорія     
 Сан-Марино  0 – 2 Молдова    

  17 жовтня 2012
 Польща 1 – 1 Англія 

  14 листопада 2012
 Чорногорія      3 – 0 Сан-Марино 

  22 березня 2013
 Молдова 0 – 1 Чорногорія 
 Польща 1 – 3 Україна 
 Сан-Марино 0 – 8 Англія 

  26 березня 2013
 Україна 2 – 1 Молдова 
 Польща 5 – 0 Сан-Марино
 Чорногорія 1 – 1 Англія

  7 червня 2013
 Молдова 1 – 1 Польща
 Чорногорія 0 – 4 Україна

  6 вересня 2013
 Україна  9 – 0  Сан-Марино
 Англія 4 – 0 Молдова
 Польща  1 – 1 Чорногорія

  11 вересня 2013
 Україна 0 – 0 Англія
 Сан-Марино 1 – 5 Польща
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Всі матчі збірної у відборі до ЧС-2014  

11.09.2012, Стадіон “Уемблі” (Лондон, Великобританія) 
анГЛІЯ - Україна - 1:1

голи: Коноплянка (39); Лемпард (87)

12.10.2012, Стадіон “Зімбру” (Кишинів, Молдова)
МОЛДОВа - Україна - 0:0
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16.10.2012, Стадіон “Олімпійський” (Київ, Україна)
Україна - ЧОрнОГОрІЯ - 0:1

гол: Дамьянович (45)

22.03.2013, Стадіон “Народовий” (Варшава, Польща)
ПОЛЬЩа - Україна - 1:3

Ярмоленко (2), Гусєв (7), Зозуля (45); Пищек (17)
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26.03.2013, Стадіон “Чорноморець” (Одеса, Україна)
Україна - МОЛДОВа - 2:1

голи: Ярмоленко (61), Хачеріді (70); Суворов (80)

07.06.2013, Міський Стадіон (Подгориця, Чорногорія)
ЧОрнОГОрІЯ - Україна - 0:4

голи: Гармаш (51), Коноплянка (77), Федецький (85), Безус (90+2)

Всі матчі збірної у відборі до ЧС-2014  
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06.09.2013, Стадіон “Арена Львів” (Львів, Україна)
Україна - Сан-МаринО - 9:0

голи: Девич (11), Селезньов (26), Едмар (32), Хачеріді (45+1, 54), 
Коноплянка (50), Безус (63), Федецький (75), Ракицький (90+4)

10.09.2013, Стадіон “Олімпійський” (Київ, Україна)
Україна - анГЛІЯ - 0:0
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- Євгене, у матчі проти Англії на «Олімпійському» збірна України 
створила достатньо гольових моментів, однак не змогла їх реалізувати. 
Чого не вистачило національній команді для перемоги над грізним 
суперником - впевненості у своїх силах, фарту чи ще чогось?

- Ми зіграли непогано. Англія - не Сан-Марино, тому, до певної 
міри, ми боялися відкривати вільні зони. Важливо було не втратити 
концентрацію, тому що англійці в таких епізодах моментально карають 
забитими м’ячами. В першу чергу, ми думали про те, щоби зіграти 
«на нуль». А потім вже розраховували використати свої моменти 
на контратаках. Можливо, нам трохи не пощастило. Але результат, 
вважаю, закономірним. Турбуватися не потрібно, адже в якому б 
розібраному стані не була Англія, це – серйозний опонент.

- Чи немає у Тебе розчарування з приводу того, що збірній України 
не вдалося після цієї зустрічі вийти на перше місце в турнірній таблиці 
відбору ЧС -2014, яке максимально наблизило би нас до Бразилії?

- Зараз засмучуватися ще рано. Думаю, що сумувати потрібно буде у 
тому випадку, якщо ми не потрапимо на чемпіонат світу .

- В обох попередніх зустрічах – і проти Сан-Марино, і проти Англії, за 
результатами голосування вболівальників, Тебе визнано «Найкращим 
гравцем матчу». А Ти сам задоволений своєю грою?

- Звичайно, я почував себе відмінно. У мене не було ніяких проблем, 
ніякої втоми в ногах. Окрема подяка вболівальникам – за те, що 
відзначили мене у цих матчах. Також для нас було важливо, що 
тренери «не перевантажили» гравців перед відповідальними іграми. 
Звісно, навантаження повинні бути, але їх необхідно грамотно складати 
напередодні таких важливих протистоянь. Організм навантажується 
у самій грі, причому у такій мірі, що потім складно стати на ноги. 
Якщо правильно підходити до матчів, можна грати проти будь-якого 

Півзахисник збірної України, котрий 29 вересня 
відзначив своє 24-річчя, нині є безсумнівним лідером 
команди. Значною мірою, саме виконання коноплянки 
визначає характер гри «синьо-жовтих» в атаці. Євген 
сміливо вів партнерів вперед у матчах проти Сан-Марино 
й англії, однак поза футбольним полем залишився 
стриманим в оцінці індивідуальних здібностей. 
напередодні ключового матчу українців у груповому 
турнірі Євген, у першу чергу, надає значення саме 
командному духу у збірній. 

Євген коноплянка:
«Один за всіх – всі за одного!»  
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суперника на високому рівні, без усіляких спадів.
- Як Ти налаштовуєшся на майбутній спарений тур відбірного турніру 

ЧС-2014 - до матчів збірної України з командами Польщі та Сан-
Марино?

- Я читав в Інтернеті, що в Харкові ми гратимемо з уболівальниками. 
Це великий і жирний плюс для національної команди. У нас в 
Україні - дуже емоційні і класні вболівальники, вони нам дуже сильно 
допомагають. У матчі з Польщею ми віддамо всі свої сили. Впевнений, 
що наш 12-ий гравець нас підбадьорить, ми понесемося вперед, і 
результат буде на нашу користь. Особисто я виходитиму на цей матч, 
як на останню гру в своїй кар’єрі. Віддам все своє здоров’я, всі свої 
сили для того, щоби добре зіграти, і щоб команда заробила три очки.

Вважаю, що не потрібно дивитися на те, як зіграє Англія з 
Чорногорією. Треба дбати про свою гру. Спочатку візьмемо три 
очки в скарбничку збірної, а потім вже дізнаємося, який рахунок у 
паралельному матчі. Нехай суперники озираються і дивляться, як ми 
наступаємо їм на п’яти. Нехай вони бояться нас, і цей мандраж в якусь 
мить повинен спрацювати. Ми ж спокійно готуємося до матчу. 11-го 
жовтня ми вийдемо на поле і будемо «рвати».

- Чим Тобі запам’яталася гра збірної Польщі в матчі, який відбувся в 
березні цього року у Варшаві?

- Я дуже хотів допомогти команді у Варшаві, але через 
травму змушений був дивитися матч по телевізору. Емоції мене 
переповнювали. На мій погляд, хлопці продемонстрували свою 
найкращу гру. Звичайно, в збірної Польщі - дуже серйозний підбір 
гравців. Але, думаю, все в наших руках!

- Як вважаєш, збірна України в поєдинку з Польщею вибере більш 
атакувальну модель гри, ніж проти Англії?

- Ми будемо чекати на настанови тренера, йому видніше. Але 
я вважаю, що у нас відмінний підбір гравців: конкуренція просто 
зашкалює!

- З Твоїх слів легко зрозуміти, що хлопці живуть єдиною метою, 
підтримують один одного. Всі сконцентровані на досягненні 
необхідного результату, чи не так? 

- Мені дуже подобається колектив у збірній. У нас тут «один за 
всіх - і всі за одного!». І не лише на футбольному полі, а й у побуті . 
Ми підтримуємо один одного, усміхаємося, жартуємо: все починається 
саме з цього дружнього ставлення. А потім ця атмосфера передається 
усім гравцям на футбольному полі.

Олександр Гливинський
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- Руслане, у такі вирішальні моменти кожен гравець – на 
вагу золота. Розуміння важливості цього фактора – ознака 
професіоналізму… 

- Я сподівався, що нога перестане турбувати і я буду краще себе 
почувати напередодні матчу з Англією. Невеликий шанс зіграти 
був, а коли є навіть мінімальна надія, потрібно за неї чіплятися. 
Однак період реабілітації не закінчився і лікарі не дали «добро» 
на гру: після м’язових травм завжди потрібно витримувати якийсь 
час. Хотілося морально підтримати команду в такий відповідальний 
момент. Але і у нас, і у всіх наших опонентів вирішальна боротьба ще 
попереду. На даний момент усі ці команди мають шанс пробитися на 
чемпіонат Світу. Сподіваюся, в наступних матчах ми покажемо себе з 
найкращого боку.

- Наскільки психологічно складно було Тобі сидіти на лавці, 
розуміючи, що не можеш допомогти команді у матчі з Англією?

- Будь-якому футболістові хочеться виходити на поле і грати заради 
результату. Але це футбол, у кожного може трапитися травма. Вважаю, 
що хлопці дуже гідно виглядали в матчі з англійцями. Моментів у нас 
було не надто багато, але якби ми реалізували те, що створили, могли 
б і виграти. Зрештою, результатом залишилися задоволені, рахунок - 
по грі. Зіграли «на нуль», і вся боротьба ще попереду.

- У збірної Англії залишилося очко переваги над нашою командою 
після нічиєї у Києві , тому українській команді потрібно на максимумі 
провести два наступних матчі - з Польщею і Сан–Марино …

- Нам зараз потрібно дивитися вперед. Важливо серйозно 
налаштовуватися на матч з Польщею. Для нас це «матч життя», 
потрібна лише перемога. Далі вже буде видно, як зіграють конкуренти. 

руслан ротань:
«Віддати всі сили заради перемоги»

Один із найбільш досвідчених гравців національної 
команди, її віце-капітан руслан ротань, весь попередній 
збір  провів у постійних консультаціях з лікарями. 
Прибувши до табору національної команди  із травмою, 
руслан, попри це,  не залишив розташування «синьо-
жовтих»,  а до останнього прагнув відновити фізичні 
кондиції.  на жаль, ушкодження так і не дозволило 
ротаню взяти участь у матчі проти англії, однак його 
присутність у стані національної команди важко 
переоцінити.  Це було зайвим свідченням згуртованості 
команди заради досягнення позитивного результату.
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Цей тур розставить все по місцях у турнірній таблиці: ми граємо з 
поляками, англійці грають з чорногорцями. Після закінчення цих матчів 
ми будемо знати, на що розраховувати у нинішньому відбірному циклі.

- Але ж при певних розкладах збірну України влаштує і нічия в матчі 
з Польщею. Чи не думаєш про це?

- Нічого доброго не вийде, якщо заздалегідь налаштовуватися на 
нічию. У футболі всі прагнуть перемогти. Навіть якщо б на нас 
чекав матч при порожніх трибунах, нам потрібно було б зіграти 
для наших уболівальників.

- Як Ти взагалі сприйняв новину про те, що збірній України 
належить зіграти матч з Польщею в Харкові без глядачів?

- Цього не очікував ніхто. Футбол неможливий без 
уболівальників. Це не ті емоції, адже вболівальники завжди 
женуть свою команду вперед. Але ми - професіонали , і 
повинні приймати такі рішення. Є правила ФІФА, і ми повинні їх 
виконувати. Ми маємо виходити на поле і думати, в першу чергу, 
про нашу гру і про перемогу . Звичайно, збірна Польща - хороша 
команда, наш прямий конкурент. Тому в Харкові буде матч за 
«шість очок». 

- На щастя, дисциплінарне рішення ФІФА призупинене і матч 
проти Польщі українці зіграють за підтримки своїх уболівальників. 
Однак, до слова, чи доводилося Тобі хоч раз в кар’єрі грати в 
офіційному матчі при порожніх трибунах?

- Було діло. 2005 року ми грали при порожніх трибунах у Тбілісі: 
той матч зі збірною Грузії завершився внічию 1:1, і ми пробилися 
на чемпіонат світу до Німеччини. Дай Боже аби на стадіоні, який, 
без сумніву, буде заповненим вщерть, ми знову подарували нашим 
уболівальникам непередавано радісні емоції. 

- Згадуючи попередній матч зі збірною Польщі у березні, які 
Ти можеш виділити найбільш небезпечні сторони у грі нашого 
суперника?

- Польща - непоступлива команда. У них є дуже хороша група 
гравців атаки. Більшою мірою, йдеться про представників 
дортмундської «Боруссії». Але у кожної команди є як плюси, 
так і мінуси. Тренери нам ще розкажуть, за рахунок яких дій 
нам необхідно обіграти суперника.

- У Варшаві збірна України дуже вдало ловила Польщу на 
контратаках. Цього разу буде домашня гра. Як вважаєш, чи 
буде відрізнятися тактичний малюнок української команди 
від матчу піврічної давнини?

- Зараз ми повинні бути готовими до всього. Матч буде 
важкий: вигравати потрібно як Україні, так і Польщі. Нам 
потрібно вичавити максимум з себе і віддати всі сили 
для перемоги.

Розмовляв Олександр Гливинський
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Збірна України з 1992 року провела 203 матчі: 85 перемог, 61 нічия, 57 поразок, різниця 
м’ячів 274-208. Вдома - 92 матчі (48 перемог, 29 нічиїх, 18 поразок, м’ячі: 145-80). 
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 – 9:0
(Україна – Сан-Марино, 06.09.2013).
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 (130 матчів). 

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

Позиція в рейтингу ФІФА
на вересень 2013 р. - 26-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

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.

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

42 –

Рік І Г
2007 4 -4
2008 5 -1
2009 8 -5

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

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 –
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ЗБіРна УКРаїнИ

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 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

35 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

24 3

Рік І Г
2009 4 –
2010 1 –
2011 2 –
2012 11 –
2013 6 3

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

24 4

Рік І Г
2009 4 1
2010 4 1

2011 6 1
2012 6 –
2013 4 1

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

30 –

Рік І Г
2003 3 –
2005 1 –
2008 7 –

2009 6 –
2011 4 –
2012 3 –
2013 7 –

Рік І Г
2010 8 –
2011 9 –
2013 8 2

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

25 2

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

130 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 6 –
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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

86 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 7 1

Тарас СТеПАненкО

Олексій ГАЙ

Півзахисник

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

Народився 6 листопада 1982 р. у Запоріжжі.
181 см, 73 кг
«чОРНОМОРець» Одеса
Дебют у збірній: 11.10.2003, Україна – Македонія – 0:0

11

29

–

1

Рік І Г
2010 1 –
2011 4 –
2012 1 –
2013 5 –

Рік І Г
2003 1 –
2004 1 –
2007 6 –

2008 6 –
2009 8 1
2010 2 –
2011 4 –

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

1 –

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

9 2

Рік І Г
2011 1 –
2012 2 –
2013 6 2

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

31 8

Рік І Г
2010 6 2
2011 9 2

2012 9 2
2013 6 2
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ЗБіРна УКРаїнИ

Марко деВИЧЄвген СеЛеЗнЬОВ

Роман ЗОЗуЛЯ

НападникНападник

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

3140

11

37

2

Рік І Г
2008 1 –
2009 1 –
2010 5 –

2011 10 2
2012 11 –
2013 3 1

едмар ГАЛОВСЬкИЙ

Валерій ФедОРЧук

Півзахисник

Півзахисник

Народився 16 червня 1980 р. у місті Можі-дас-Крузіс (Бразилія)
177 см, 69 кг.
«МеТАлІСТ» Харків
Дебют у збірній:
10.08.2011, Україна – Швеція 0:1

Народився 5 жовтня 1988 р. у місті Нетішин (Хмельницька обл.)
178 см, 70 кг.
«КАРПАТИ» львів
Дебютант збірної

6

-

1

-

Рік І Г
2011 1 –
2013 5 1

Рік І Г
2013 3 –

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 6 2

Олександр кОВПАк
Нападник
Народився 2 лютого 1983 р. у м. Сміла (черкаська обл.)
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 обл.)
182 см, 74 кг
«ЗОРЯ» луганськ
Дебют у збірній:
14.08.2013 
Україна – Ізраїль – 2:0

3 –

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

34 11

Рік І Г
2009 6 2
2010 2 1

2011 9 3
2012 10 2
2013 7 3
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15.07.98. Товариський матч
Україна – Польща 1:2
Голи: Шевченко, 87 – Тшечак, 11, Черешевський, 54
Україна: Шовковський, Старостяк, Микитин (Дмитрулін, 46), Єзерський 

(Головко, 46), Попов (Гусін, 46), Чижевський (Ващук, 46), Скаченко 
(Шевченко, 46), Калитвинцев (Венглинський, 78), Зубов (Косовський, 46), 
Кривенцов (Михайленко, 46), Цихмейструк (Ребров, 46).

Польща: Сидорчук (Віпарло, 37), Бак, Лапинський, Щадачка, 
Зелинський, Клос, Сверчевський (Яскот, 76), Черешевський (Заяц, 82), 
Кужба (Михальський, 65), Бжечек (Ведзинський, 87), Тшечак (Калічак, 63).

Україно-польська футбольна історія на рівні збірних розпочалася 15 
липня 1998 року. Одразу після закінчення чемпіонату світу у Франції, 
українці приймали поляків у товариському матчі на «Олімпійському». Ця 
гра була однією із двох контрольних перед початком відбору на ЄВРО-
2000. Йожеф Сабо виставив експериментальний склад, аби награти нові 
ігрові схеми. Зустріч розпочалася для нас невдало. Вже на 11-й хвилині 
гості відкрили рахунок – відзначився Тшечак. «Синьо-жовті» пішли вперед, 
мали кілька гарних нагод, але до перерви рахунок так і не змінився. У 

другій половині гри тиск на ворота гостей продовжився, але пропущена 
контратака призвела до другого голу у ворота Шовковського. Лише 
під завісу матчу, на 87-й хвилині, Андрій Шевченко забив один м‘яч у 
відповідь.

02.09.2000. Матч відбору до ЧС-2002
Україна – Польща 1:3
Голи: Шевченко, 11 – Олісадебе, 2, 31, Калужний, 54
Україна: Кернозенко, Лужний, Тимощук (Зубов, 46), Головко, Ващук, 

Дмитрулін, Гусін, Попов (Косовський, 72), Воробей (Яшкін, 62), Шевченко, 
Ребров.

Польща: Дудек, Клос (Хайто, 84), Зелинський Жевлаков, Вальдох, 
Козьминський (Кжинувек, 89), Сверчевський, Томаш, Юсковяк (Гілевич, 
68), Калужний, Олісадебе

Під час наступної кваліфікації до чемпіонату світу в Південній Кореї та 
Японії поляки стали нашими суперниками у групі. 2 вересня 2000-го року 
відбулася перша офіційна гра нинішніх суперників. Місце зустрічі – той 
самий «Олімпійський». Натуралізований форвард поляків – Олісадебе 
приголомшив нашу збірну, відкриши рахунок на 2-й хвилині. Через 10 
хвилин Андрій Шевченко рахунок зрівняв. Та згодом Олісадебе оформив 
дубль, а на 54-й хвилині Калужний встановив остаточний результат на 
табло – 1:3 на користь Польщі. 

06.10.2001. Матч відбору до ЧС-2002
Польща – Україна 1:1
Голи: Олісадебе, 39 – Шевченко, 81
Польща: Дудек, Клос, Карван, Жевляков, Вальдох , Хайто, Сверчевський 

(Бонк 76), Козьминський (Кжинувек, 64), Жевлаков (Кришалович, 46), 
Бонк, Олісадебе

Україна: Рева, Лужний, Несмачний (Задорожний, 83), Головко, Ващук 
(Федоров, 78), Тимощук, Шевченко, Попов, Зубов, Мелащенко (Шищенко, 
46) Воробей

Більш ніж за рік, у жовтні 2001-го, команди зустрілися у Хожуві. Україна 
вийшла з іншим настроєм і грала набагато агресивніше. Але в голи 
моменти нашої збірної не втілювалися аж до кінцівки зустрічі. Головні 
дійові особи у складі обох команд – незмінні: на 81-ій хвилині ворота 
Дудека «розпакував» той таки Шевченко, який приніс Україні лише нічию. 
Адже на 31-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Олісадебе. 

абсолютний  паритет 
Історія протистояння України із Польщею налічує шість матчів.
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20.08.08. Товариський матч
Україна – Польща 1:0
Гол: Кравченко, 45+2
Україна: Пятов, Ярмаш, Михалик, Чигринський, Шевчук, Назаренко 

(Гай, 73), Тимощук (Левченко, 63), Кравченко (Калиниченко, 66), Голайдо 
(Мандзюк, 90+3), Воронін, (Шевченко, 46), Мілевський (Гоменюк, 58).

Польща: Фаб’янський, Кокошка (Загорський, 46), Голанський 
(Ковальчик, 19), Дудка, Смолярек (Геррейро, 46), Кжинувек, Єлень 
(Павловський, 79), Жевляков, Блащиковський (Маєвський, 60), 
Р.Левандовський, Муравський (Польчак, 46).

Наступна зустріч була товариською. І відбулася вона аж через 7 років – 
2008-го. На стадіоні «Україна» у Львові збірна проводила генеральну 
репетицію перед початком кваліфікації до чемпіонату світу 2010. Тодішній 
тренер команди Олексій Михайличенко перевірив у матчі майже всіх 
викликаних футболістів. Андрій Шевченко не потрапив до стартової 
«одинадцятки», вийшовши лише на другу половину зустрічі. Товариський 
статус дозволив командам зіграти у відкритий футбол, відтак гольових 
моментів було створено чимало. Реалізувати ж свої можливості краще 
вдалося господарям. На доданій до першого тайму хвилині, Воронін 
пройшов по правому флангу і навісив у район дальньої стійки, де чатував 
Кравченко. Сергій вколотив м’яч у сітку після удару головою, відкривши 
відлік своїм голам за національну команду.

04.09.2010. Товариський матч
Польща – Україна 1:1
Голи: Єлень, 42 – Селезньов, 90+2
Польща: Боруц, Бьоніш, Жевляков, Войтковяк, Піщек, Муравський, 

Бандровський (Матущик, 46), Іванський (Р. Левандовський, 65), 
Блащиковський (Рибусь, 85), Пешко, Єлень (Смолярек, 87).

Україна: Пятов, Романчук (Кожанов, 86), Хачеріді, Михалик, Федецький, 
Тимощук, Красноперов (Худоб’як, 65), Девіч (Воронін, 46), Гусєв (Кулаков, 
46), Алієв (Польовий 54), Шевченко (Селезньов, 60).

П’ята зустріч знову була товариською. Україна і Польща проводили 
підготовку до домашнього ЄВРО-2012, і один із контрольних матчів 
співгосподарів турніру мав стати очним. Перед рідними вболівальниками 
поляки показали зовсім не товариський запал, пішовши у наступ з першої 
хвилини. У першому таймі господарі створили чимало небезпечних 
моментів, один з яких втілився у гол: на 42-й хвилині Єлень відкрив 
рахунок. У другому таймі облога наших воріт продовжилася. Поляки 
могли забити не один раз, але надійно діяла оборона збірної України. А 
на останній доданій хвилині матчу Селезньов використав чи не єдиний 
момент, який створили нападнику партнери. Нічия - 1:1. 

22.03.2013. Матч відбору до ЧС-2013
Польща – Україна 1:3
Голи: Піщек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусєв, 7, Зозуля, 45
Польща: Боруц, Піщек, Глік, Васілевський, Бьоніш, Криховяк, Лукашик 

(Обран’як,59), Маєвський, Блащиковський, Рибусь (Косецький, 46), Р. 
Левандовський

Україна: Пятов, Федецький, Кучер, Хачеріді, Шевчук, 
Степаненко(Тимощук,60), Ротань, Гусєв(Морозюк,90+3), 
Гармаш(Безус,90+3), Ярмоленко, Зозуля

Перед матчем нинішнього відбору на чемпіонат світу 2014 року 
мало хто вірив, що Україна зможе перемогти у Варшаві. Але Михайло 
Фоменко, прийнявши команду у кризовий час, зміг внести кардинальні, 
і що важливо, швидкі зміни. На матч із поляками національна команда 
вийшла з небаченим досі запалом: господарям з першої хвилини було 
непереливки. Вже на 7-й хвилині Україна вигравала 2-0. На 2-й хвилині 
рахунок блискучим обвідним ударом відкрив Андрій Ярмоленко. Не 
встигли поляки оговтатися, як Олег Гусєв подвоїв результат. На 18-ій 
хвилині Піщек скоротив відставання, але ще до перерви Зозуля забив м’яч, 
що став заключним у матчі. Як наслідок, переконлива перемога нашої 
збірної, яка відновила статус-кво у протистоянні. У матчах України та 
Польщі наразі цілковита рівність: команди здобули по дві перемоги та двічі 
зіграли внічию. Навіть різниця забитих і пропущених м’ячів однакова – 8:8. 
Переконлива гра української збірної в найсвіжішій до цього моменту очній 
зустрічі помножена на підтримку рідних трибун зміцнюють нашу віру в 
перемогу у вирішальному двобої кваліфікації, що відбудеться на стадіоні 
«Металіст».
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Польска футбольна асоціація
Дата заснування: 1919
Членство в УЄФА: 1954
Членство у ФІФА: 1923

Адреса: Bitwy Warszawskiej 1920r. 7 / 02-366 Warsaw
Телефон: +48 22 551 2300

Факс: +48 22 551 2240

Сайт: http://www.pzpn.pl
e-mail: pzpn@pzpn.pl

Президент: Збігнев БОНЕК

Бронзовий призер чемпіонату світу 1974 і 1982 років. 
Учасник фінальних турнірів ЧС 1938, 1978, 1986,

2002, 2006

Учасник фінальних турнірів чемпіонату Європи
2004 і 2012 років.

Найбільша перемога – 10:0
(Польща – Сан-Марино, 01.04.2009).

Найбільша поразка – 0:8
(Польща – Данія, 26.06.1948).

Рекордсмен за кількістю виступів – 
Міхал ЖЕВЛЯКОВ (103 матчі).

Найкращий снайпер –
Влодзімеж ЛЮБАНСЬКИЙ (48 м’ячів)

Позиція в рейтингу ФІФА
на вересень 2013 р. – 65-е місце

Форма команди: білі футболки, червоні труси. 

Резервна – червоні футболки, червоні труси.

Головний тренер -
Вольдемар ФОРНАЛІК

ВіЗИТКа



Матч національних збірних. Україна – Польща | 35

сУпеРнИК

Гравці Клуб Дата народження Ігри/голи

Воротарі:

Артур БОРУЦ «Саутгемптон», Англія 20.02.1980 54/0

Войцех ЩЕСНИ «Арсенал», Лондон 18.04.1990 14/0

Лукаш ФАБІАНСКІ «Арсенал», Лондон 18.04.1985 21/0

Захисники: 

Петр ЧЕЛЕБАН «Васлуй», Румунія 25.06.1985 8/0

Каміль ГЛІК «Торіно», Італія 03.02.1988 20/2

Артур ЙЕДРІШИК «Краснодар», Росія 04.11.1987 8/1

Бартош САЛОМОН «Сампдорія», Італія 01.05.1991 5/0

Лукаш ШУКАЛА «Стяуа», Румунія 26.05.1984 2/0

Марцин ВАСІЛЄВСКІ «Лестер», Англія 09.06.1980 60/2

Гжегож ВОЙТКОВЯК «Мюнхен-1860», Німеччина 26.01.1984 20/0

Півзахисники: 

Якуб БЛАЩІКОВСКІ «Борусія» Д, Німеччина 14.12.1985 64/14

Матеуш КЛІЧ «Зволлє», Нідерланди 13.06.1990 4/1

Гжегож КРИХОВЯК «Реймс», Франція 29.01.1990 13/0

Маріуш ЛЕВАНДОВСКІ «Севастополь», Україна 18.05.1979 64/6

Адріан МЬЄЖЕЄВСКІ «Трабзонспор», Туреччина 06.11.1986 39/3

Славомір ПЄШКО «Кельн», Німеччина 19.02.1985 25/1

Євген ПОЛАНСКІ «Хоффенхайм», Німеччина 17.03.1986 18/0

Вальдемар СОБОТА «Брюгге», Бельгія 19.05.1987 8/4

Павел ВШОЛЕК «Сампдорія», Італія 30.04.1992 6/0

Петр ЖЕЛІНСКІ «Удінезе», Італія 20.05.1994 5/3

Нападники:

Роберт ЛЕВАНДОВСКІ «Борусія» Д, Німеччина 21.08.1988 56/18

Артур СОБЬЄХ «Ганновер», Німеччина 12.06.1990 11/2

Вони вийдуть проти збірної України
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