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Гостинний Львів щиро вітає друзів-суперників із футбольної збірної Латвії!
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ОФІЦІЙНО

Андрій Павелко – новий президент ФФУ
У літописі вітчизняного футболу 

відкрито чергову сторінку. 
Шостого березня 2015 року на XVII 
позачерговому Конгресі ФФУ обрано 
нову керівну команду національної 
асоціації на чолі з Андрієм Павелком.

У	підсумку	таємного	голосування	
Андрій	Васильович	набрав	122	
голоси,	випередивши	двох	інших	
кандидатів	на	посаду	президента	–	
Ігоря	Коломойського	(вісім)	і	Ярослава	
Грисьо	(сім).	
Свою	передвиборчу	програму	Андрій	

Павелко	побудував	на	принципах	
збереження,	відстоювання	та	поширення	
базових	цінностей	УЄФА.	Лише	на	цій	
основі,	на	його	переконання,	може	
базуватися	довготривале	планування	
розвитку	найпопулярнішої	гри.
Стратегічні	завдання	групи	

кризових	менеджерів	федерації	–	
повернути	раніше	завойовані	позиції	
в	континентальному	і	світовому	
футбольному	процесі,	відновити	

колишній	авторитет	ФФУ	як	усередині	
країни,	так	і	за	її	межами,	відлагодити	
якнайтісніші	зв’язки	з	ФІФА	та	УЄФА.
«Управління	та	маркетинг,	ресурси	

та	інфраструктура,	дитячий	і	масовий	
футбол,	професіонал	і	вболівальник	
–	це	наші	пріоритети	й	основа	для	
розвитку,	–	зазначається,	зокрема,	
в	програмі	А.Павелка.	–	Ми	повинні	
закласти	фундамент	Системи	взаємодії	
всіх	сторін	на	основі	перетину	інтересів.	
Необхідно	зв’язати	і	показати	переваги	
спільних	зусиль	держави	та	федерацій,	
уболівальників	і	бізнесу,	клубів	і	
ЗМІ	в	різних	формах	і	варіаціях.	Тоді	
відбудеться	об’єднання	ресурсів,	і	
дії	кожного	будуть	підтримуватися	і	
доповнюватися	за	рахунок	один	одного.
Наша	команда	має	досвід	і	енергію	

–	якості	для	руху	вперед.	Визначені	
вектори	–	далі	ми	будемо	йти	разом,	
кожен	наш	крок	буде	виваженим	і	
послідовним.	Попереду	велика	робота,	
в	надважких	політичних	і	економічних	
умовах,	коли	країна	протистоїть	

Із обранням на посаду очільника 
ФФУ Андрія Павелка привітали 
президент ФІФА Йозеф Блаттер і 
президент УЄФА Мішель Платіні.

Пан Блаттер висловив найкращі 
побажання та зазначив, що новий 
керівник ФФУ може розраховувати на 
цілковиту та повну підтримку ФІФА 
у досягненні поставлених завдань. 
«Ваші знання і досвід, безумовно, 
матимуть істотний вплив на 
стабільний розвиток цієї прекрасної 
гри у Вашій країні», – йдеться в листі 
з Цюріха.

Мішель Платіні запросив Андрія 
Павелка до штаб-квартири 
УЄФА, щоб обговорити актуальні 
питання розвитку гри. «Сподіваюся, 
що під Вашим керівництвом 
Федерація футболу України 
віднайде стабільність і надалі 
залишатиметься активним членом 
європейської футбольної сім’ї», – 
зазначив президент УЄФА у своєму 
листі. 

Нова керівна команда ФФУ
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ВИБІР

зовнішній	військовій	агресії.	Коли	на	
карту	поставлено	питання	суверенітету	і	
незалежності.
Ми	вчимося	жити	в	нових	реаліях,	але	

не	починаємо	життя	з	чистого	аркуша.	
У	нас	є	традиції,	унікальні	ініціативи	та	
напрацювання,	є	кадровий	потенціал.	
Разом	ми	повинні	мобілізувати	зусилля,	
використати	всі	свої	можливості,	вплив	і	
авторитет	для	того,	щоб	наша	оновлена	
нація	змогла	самореалізуватися	
в	світовому	і	європейському	
співтоваристві,	і,	насамперед,	за	
допомогою	футболу».
Виступаючи	перед	журналістами	на	

брифінгу,	новообраний	президент	ФФУ	
також	зазначив:
–	Сьогодні	розпочинається	нова	

сторінка	в	українському	футболі.	
Враховуючи	те,	як	проходив	позачерговий	
XVII	Конгрес	ФФУ,	можна	стверджувати,	
що	нарешті	український	футбол	живе	за	
принципами	демократії.	Надалі	робота	
ФФУ	буде	максимально	прозорою	для	
кожного	вітчизняного	вболівальника,	
для	кожного	мешканця	нашої	країни.	

Сьогодні	український	футбол	потребує	
здійснення	реформ.	Але	необхідним	
фактором	для	цього	має	стати	довіра	
людей	до	футбольної	влади.	Ми	повинні	
підтвердити,	що	сказане	нами	сьогодні	

не	розходиться	з	ділом.	У	важкий	для	
країни	час	кожен	має	об’єднати	знання	і	
можливості	для	того,	щоб	наш	футбол	по-
справжньому	прогресував.
Окрім	137	делегатів	конгресу,	в	залі	

Будинку	футболу	були	присутні	також	
понад	40	запрошених	гостей,	зокрема,	
віце-прем’єр-міністр	–	міністр	культури	
України	В’ячеслав	Кириленко,	голова	
Комітету	Верховної	Ради	з	питань	сім’ї,	
молодіжної	політики,	спорту	та	туризму	
Артур	Палатний,	голова	Національного	
паралімпійського	комітету	України	
Валерій	Сушкевич,	старший	менеджер	
програм	ФІФА	з	розвитку	в	Європі	Єва	
Паск’є,	член	Виконкому	УЄФА	Франтішек	
Лаурінец	і	почесний	президент	
ФФУ,	віце-президент	Європейського	
футбольного	союзу	Григорій	Суркіс.	
Останній,	до	речі,	24	березня	був	
переобраний	на	нову	каденцію	у	
Виконкомі	УЄФА.

Віктор
БАННИКОВ 

грудень 1991 – 
липень 1996

Валерій  
ПУСТОВОЙТЕНКО 

липень 1996 – 
серпень 2000

Григорій
СУРКІС

серпень 2000 – 
вересень 2012

Анатолій
КОНЬКОВ

вересень 2012 –
березень 2015

ПОПЕРЕДНІ ПРЕЗИДЕНТИ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
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ІНІЦІАТИВА

Збірна України – героям АТО
Перед відбуттям до Севільї на 

відбірну зустріч з іспанцями гравці 
збірної України разом із президентом 
національної федерації футболу 
Андрієм Павелком провідали у 
столичному військовому шпиталі 
вояків, поранених у боях за 
незалежність нашої держави.

Руслан	Ротань,	Артем	Федецький,	
Анатолій	Тимощук,	Андрій	П’ятов,	Євген	
Хачеріді	та	Микита	Бурда,	а	також	тренер	
воротарів	Юрій	Сивуха	–	це	та	когорта	
збірників,	яких	партнери	делегували	
висловити	подяку	героям.
«За	10	років	радянсько-афганської	

війни	у	нас	пройшли	лікування	після	
поранень	715	військовослужбовців,	а	за	
останні	10	місяців	–	чотири	тисячі,	–	навів	
сумну	статистику	виконувач	обов’язків	
начальника	Головного	військового	
клінічного	госпіталю	Лев	Голик.	–	На	
сьогодні	на	лікуванні	перебувають	28	
вояків	із	зони	АТО,	18	із	них	ви	маєте	
можливість	провідати».
На	вході	до	клініки	нейрохірургії	

футбольних	візитерів	зустрів	її	начальник	
Олександр	Данчин.	Саме	тут	нині	перебуває	
найбільше	бійців.	Президент	федерації	
футболу	Андрій	Павелко	звернувся	до	воїнів	
по-товариськи,	без	жодного	офіціозу:	«Цей	
наш	візит	–	аж	ніяк	не	останній.	Будинок	
футболу	розташований	поруч,	тому	ми	
щиро	запрошуємо	вас	для	відновлення	
на	наших	футбольних	полях.	Знайте,	що	
кожен	із	вас	нині	має	у	футболі	свою	
частинку.	Низький	уклін	за	вашу	мужність,	
патріотичність	і	героїзм.	Ваші	життєві	вчинки	
надихають	наше	молоде	покоління,	вчать	
розумінню	того,	що	інтереси	своєї	держави	

потрібно	захищати».
Футболісти	спілкувалися	з	пораненими,	

запитували	про	їхні	потреби,	слухали	
розповіді	про	ситуацію	на	фронті.	Зірки	
м’яча	подарували	кожному	вояку	набори	
сувенірів	–	ігрові	футболки,	шарфи,	
вимпели	збірної.	Руслан	Ротань	запросив	
бійців	на	матчі	національної	команди	та	
дніпропетровського	«Дніпра»,	зауваживши,	
що	це	–	лише	невеличка	дещиця	вдячності,	

яку	гравці	можуть	висловити	героям.
П’ятеро	воїнів	АТО	разом	із	

національною	командою	України	
здійснили	подорож	до	Севільї.	«Гарна	
традиція,	започаткована	Президентом	
України	під	час	єврокубкового	матчу	
«Динамо»	–	«Евертон»,	має	бути	
продовжена	й	на	матчах	збірної,	–	сказав	
Андрій	Павелко.	–	Це	своєрідна	синергія	
підтримки	всього	суспільства».
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ЮВІЛЕЙ

Сто відтінків гостинності

Біографія	української	національної	
команди	розпочалася	в	1992-му	з	
підготовки	до	спарингу	з	сусідами-
угорцями.	В	матчі,	що	його	прийняв	
Ужгород,	для	нас	усе	було	вперше.	Про	
якусь	систему	відбору,	тренувальний	
процес	і	тактичні	напрацювання	мова,	
звісно	ж,	не	йшла.	Старт	збірної	був	
подією	скоріше	політичною,	аби	він	
відбувся	якомога	скоріше,	й	було	обране	
місто	поблизу	кордону,	нашвидкуруч	
сформований	тренерський	штаб	і	
скликаний	склад.	Млинець	вийшов	
глевким,	але	початок	був	покладений.	
Естафету	в	Ужгорода	прийняла	Одеса	

й	лише	потому	в	переліку	домашніх	міст	
збірної	України	з’явилася	столиця,	яка	

понад	сім	років	цим	статусом	не	бажала	
ділитися.	Влітку	2001-го	настала	черга	
славетного	Львова,	де	наша	національна	
дружина	немовби	підживлюється	
чарівною	енергетикою	трибун.	У	десяти	
тутешніх	зустрічах	господарі	лише	раз	не	
змогли	подолати	суперника!	
Донецьк	«дебютував»	у	команді	

приймаючих	міст	2003-го,	ставши	одним	
із	міст,	де	українці	господарювали	на	
двох	стадіонах	–	«Шахтарі»	та	«Донбас	
Арені».	Першим	оформив	«дубль»	Київ	
–	до	Республіканського-«Олімпійського»	
приєдналася	динамівська	арена.	
Наприкінці	переможного	для	українців	

відбірного	циклу	до	ЧС-2006	вони	нарешті	
завітали	до	Дніпропетровська,	де	встигли	

зіграти	ще	на	знаменитому	«Метеорі»,	
перед	тим,	як	через	три	роки	випробувати	
новеньку	«Дніпро	Арену».	В	тому-таки	
2008-му	збірна	відкрила	для	себе	Харків,	а	
пізньої	осені	2011-го	відбула	останнє	поки	
новосілля	–	на	«Арені	Львів».
У	трьох	стартових	іграх	на	своїх	полях	

«синьо-жовті»	продемонстрували	
поступальний	графік:	поразка	–	нічия	–	
перемога.	Зігравши	три	наступні	поєдинки	
«під	копірку»	та	поступившись	італійцям,	
потім	вони	порадували	своїх	прихильників	
першою	з	трьох	найдовших	серій	без	
поразок	–	із	дев’яти	матчів	(1995-97).	
Згодом	таке	ж	досягнення	фіксувалося	в	
2003-05	та	2013-14	рр.		
Є	в	реєстрі	домашніх	матчів	відтинок	

у	2003-04	р.,	що	вмістив	чотири	поспіль	
нічиї.	А	«сандвіч»	із	двох	нічийних	серій	
та	поразки	від	поляків	–	то	найдовше	
господарювання	без	перемог	(1999-2001).	
Гіршими	були	хіба	що	три	поразки	поспіль	
у	період	експериментів	Олега	Блохіна	в	
2011-му	та	завершення	Євро-2012,	що	
плавно	перетекло	в	початок	відбору 
ЧС-2014:	чотири	матчі	поспіль	не	тільки	без	
виграшів,	але	й	без	забитих	м’ячів.			
Утім,	перше	перебування	легендарного	

динамівського	бомбардира	на	чолі	
головної	команди	країни	позначалося	
рекордами	позитивними.	Сім	поспіль	
перемог	на	своєму	полі	в	2005-07	увійшли	
до	найдовшої	результативної	серії:	
протягом	14	зустрічей	підопічні	Блохіна,	
а	згодом	і	Олексія	Михайличенка	не	
залишали	ворота	гостей	без	бодай	одного	
гола.
Іван	Гецько,	вразивши	ворота	угорців	

зі	штрафного	на	останніх	хвилинах	
ужгородського	поєдинку,	записав	за	собою	

Сьогоднішнім товариським матчем із латвійцями збірна України ставить 
крапку в першій сотні домашніх поєдинків: ювілей, вартий відзначення та уваги. 
А також вивчення під різними ракурсами – історично-статистичними, морально-
психологічними, пристрасно-патріотичними тощо.

29 квітня 1992 р. Україна – Угорщина. 
Гол Івана ГЕЦЬКА
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авторство	найпершого	результативного	
удару	«синьо-жовтих».	Наразі	таких	
налічується	154.	Точніше,	трішечки	менше,	
бо	зафіксовані	три	автоголи.	Зате	решту	
мячів	розподілили	між	собою	рівно	50	
українських	футболістів.
Чи	хтось	із	вас	сумнівається	щодо	

найвправнішого	снайпера?	Звісно	ж,	це	–	
Андрій	Шевченко.	Рівно	половина	його	голів	
у	національній	команді	–	24	–	припадає	на	
домашні	зустрічі.	Шева	випереджає	двох	
Сергіїв	–	Реброва	(10)	і	Назаренка	(8),	а	
також	одразу	трьох	своїх	тезок	–	Ярмоленка	
(7),	Вороніна	та	Воробея	(по	6).
Усього	два	хет-трики	записали	до	

свого	активу	гравці	української	збірної.	
Обидва	–	на	виїзді.	Для	гостей	же	наших	
навіть	гольові	«дуплети»	були	справою	

напрочуд	рідкісною.	Хоча	угорець	Кіпріх	
встановив	орієнтир	в	першому	ж	матчі.	Його	
підтримали	поляк	Олісадебе,	вірменин	
Альберт	Саркісян,	румун	Муту,	албанець	
Богдані,	італієць	Ді	Натале,	француз	Мартен.	
Артур	Петросян	із	збірної	Вірменії	–	

єдиний,	кому	вдалося	відзначитися	в	двох	
виїзних	матчах	проти	нашої	команди.	
Осібно	стоїть	досягнення	румуна	Тамаша,	
котрий	в	одному	матчі	вразив	як	чужі,	
так	і	свої	ворота.	Серед	тих,	у	кого	збився	
футбольний	компас,	також	естонець	Кірс	і	
казахстанець	Авдєєв.
Були	«самостріли»	й	у	нас.	Причому	

Олександр	Кучер	у	матчі	відкриття	
«Арени	Львів»	виявився	двічі	невдахою,	
бо	до	фінального	свистка	не	дограв	
через	вилучення.	Цікаво,	що	другу	свою	

домашню	червону	картку	захисник	
«Шахтаря»	отримає	рівно	(!)	через	два	
роки,	у	першому	поєдинку	плей-офф	
світової	першості	проти	Франції.
Найбільша	домашня	перемога	–	

львівські	9:0	із	Сан-Марино	в	2013	році.	
На	три	«сухі»	голи	менше	пропустив	
Азербайджан	у	2006-му,	по	п’ять	без	
відповіді	отримали	Андорра	та	Фарери	
відповідно	в	2009	і	2007.	Загалом	із	51	
виграшу	11	здобуті	з	великим	рахунком	
–	різницею	в	три	та	більше	м’ячів.	
Найдошкульнішими	поразками	«синьо-
жовтих»	на	своєму	полі	є	0:3	від	Туреччини	
(2009)	і	1:4	від	Франції	(2011).
У	26	іграх	наші	улюбленці	так	і	не	

змогли	розпечатати	чужі	ворота.	Натомість	
свої	залишили	недоторканими	–	в	47.	

3 000 000 НА ТРИБУНАХ
На жаль, не по всіх зустрічах є точна 

статистика відвідуваності. Проте 
вважатимемо  середні та абсолютні 
показники такими, що витримують 
погрішність, і констатуємо: 99 
домашніх матчів збірної України 
зібрали загалом 2 893 763 глядачі, що в 
середньому становить по 29 229 за гру. 
Ось які показники мають міста, де грала 
наша головна команда:

Ужгород 1 13000 13000

Дніпропетровськ 3 74500 24833

Одеса 3 68148 22716

Харків 5 157456 31491

Донецьк 7 207597 29657

Львів 10 279047 27905

Київ 70 2094015 29914

   «Динамо» 18 194870 10826

   «Олімпійський» 52 1899145 36522

Після кількості матчів указані загальна
відвідуваність і середній показник.
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Спільними	з	опонентами	зусиллями	
підписано	13	мирних	угод	із	рахунком	
0:0.	Цей	підсумок	другий	серед	
найпопулярніших	домашніх	результатів,	на	
один	бал	попереду	мінімальна	перемога	
–	1:0.	По	11	зустрічей	принесли	нічию	1:1	
і	перемогу	господарів	–	2:1,	дев’ять	разів	
ми	вигравали	в	два	«сухі»	м’ячі,	сім	разів	
мінімально	поступалися.
Найбільш	результативними,	окрім	

львівського	побиття	санмаринських	
«карликів»,	виявилися	дуель	із	Вірменією	
–	4:3	(також	у	Місті	Лева)	та	перемога	над	
Литвою	–	5:2.
Лише	двічі,	повівши	в	рахунку,	«синьо-

жовті»	в	дома	поступалися.	І	в	цьому	
плані	донецька	поразка	від	французів	
(1:4)	вирізняється.	Як	і	програш	Уругваю	
в	тому	ж	2011	році	–	адже	саме	в	тій	грі	
Андрій	Ярмоленко	провів	найшвидший	
в	історії	нашої	національної	команді	гол,	
забивши	вже	на	15-й	секунді.	Найбільш	
пізній	глядачі	побачили	в	тому	поєдинку,	
де	динамівець	відкрив	лік	своїм	голам	у	
збірній:	восени	2009-го	з	Андоррою,	коли	
Артем	Мілевський	реалізував	11-метровий	
на	п’ятій	компенсованій	хвилині.	
Вольовою	виявилася	перша	ж	домашня	

перемога.	В	1994	році,	пропустивши	від	
мало	кому	тоді	відомого	Белькевича,	
українці	відповіли	білорусам	трьома	
голами.	Згодом	іще	шість	разів	жага	до	
перемоги	виявлялася	сильнішою	за	
аналогічне	прагнення	суперників,	востаннє	
поки	–	в	рамках	Євро-2012	у	пам’ятній	
битві	зі	Швецією.
На	жаль,	солідна	гра	збірної	України	

збіглася	в	рідних	для	«синьо-жовтих»	
стінах	із	солідними	суперниками	вже	в	
той	період,	коли	про	100	тисяч	місць	на	
трибунах	«Олімпійського»	залишилися	
тільки	спогади.	Отже,	повторити	
вболівальницькі	досягнення	київського	

«Динамо»	радянських	часів	національній	
команді	незалежної	держави	вже	не	
вдалося.	Втім,	відвідуваність	найбільш	
«ажіотажних»	поєдинків	за	її	участю	–	
досить	пристойна.	Так,	аудиторія	матчу	
плей-офф	ЧС-2002	із	німцями	всього	

на	півтори	тисячі	менша,	ніш	зібралося	
на	лондонському	«Уемблі»	під	час	
рекордного	для	нас	матчу	проти	Англії	
1	квітня	2009	року.

Юрій КОРЗАЧЕНКО

НАЙВІДВІДУВАНІШІ ДОМАШНІ МАТЧІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
86000 10.11.2001 ВідЧС Німеччина 1:1
85000 2.04.1997 ВідЧС Півн.	Ірландія 2:1
82100 5.09.1998 ВідЧЄ Росія 3:2
82000 28.03.2003 ВідЧЄ Іспанія 2:2
79000 24.03.2001 ВідЧС Білорусь 0:0
70000 4.09.1999 ВідЧЄ Франція 0:0
70000 15.11.1997 ВідЧС Хорватія 1:1
69890 10.09.2013 ВідЧС Англія 0:0
69720 11.11.2011 ТМ Німеччина 3:3
67732 15.11.2013 ВідЧС Франція 2:0
65000 2.09.2000 ВідЧС Польща 1:3
64290 11.06.2012 ЧЄ Швеція 2:1

ЮВІЛЕЙ

Усі ці матчі пройшли на «Олімпійському». Після кількості глядачів указані дата, турнiр, 
суперник і рахунок зустрічі.

11 червня 2012 р.
Щойно Андрій ШЕВЧЕНКО
забив другий м’яч
у ворота шведів
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Домашня робота. 5+
Обираючи з 99 домашніх матчів збірної України топову п’ятірку, ми не 

претендували на право останньої інстанції. Хтось із вас погодиться, що саме ці 
поєдинки – «най... най... най...» (найвидовищніші, найажіотажніші, найважливіші 
і т.ін.), хтось запропонує свої варіанти. Скільки вболівальників – стільки й думок: 
порівнюйте, згадуйте, сперечайтеся!

Пізній	гол	гостей,	здавалося,	позбавив	нас	
перемоги,	яка	на	той	час	сприймалася	б	за	

справжню	сенсацію.	Адже	український	футбол	
тільки	по-справжньому	ставав	на	ноги,	а	в	

суперника	переживало	пору	розквіту	«золоте	
покоління»	з	Фігу,	Коуту,	Коштою	та	Пінту.	
Однак	іще	більш	пізній	влучний	удар	Юрія	

Максимова	таки	приніс	успіх	команді	Йожефа	
Сабо.	Як	засвідчила	підсумкова	таблиця	групи	

–	успіх	цілком	заслужений.

Перша	перемога	над	командою	
європейської	«великої	п’ятірки»	прийшла	
до	нас	у	Дніпропетровську.	Вже	на	14-й	
хвилині	англійці	залишилися	вдесятьох	
після	вилучення	свого	воротаря.	Андрій	
Шевченко	з	11-метрового	пробив	у	стійку,	
зате	згодом	чудовий	дальній	«постріл»	

вдався	в	рідних	стінах	Назаренку.

На	жаль,	ця	перемога	не	отримала	гідного	
підтвердження	у	матчі-відповіді	–	на	

мундіаль	до	Бразилії	полетіли	французи.	
Але	ж	хто	сподівався	на	такий	рахунок	у	

Києві!	І	від	несподіваності	тріумф	у	зустрічі	
з	фаворитом	виглядав	іще	більш	яскравим,	
цілих	три	дні	підживлюючи	надію	на	диво.

Того	вечора,	після	двох	голів	Шеви,	багато	
хто	на	трибунах	столичної	арени	та	біля	
телеекранів	погоджувався:	навіть	якщо	
«синьо-жовті»	не	вийдуть	до	плей-офф,	
домашній	Євро-2012	уже	можна	вважати	

вдалим.	Як	і	багато	хто	напередодні	
списував	капітана	збірної	–	мовляв,	не	той	
уже	Андрій.	А	він	літав	наче	на	крилах,	
виспівуючи	свою	лебедину	пісню...

УКРАЇНА – Росія

3:2
Голи: Попов,	14,
Скаченко,	25,
Ребров,	74,

з	пенальті	–	Варламов,	66,	
Онопко,	87.

5.09.1998, відбірний матч ЧЄ. 
Київ. НСК «Олімпійський».

82 000 глядачів.

Крапку	в	суперечці	–	чий	же	все-таки	футбол	
сильніший,	наш	чи	північно-сусідський	–	

буде	поставлено	через	рік,	після	гола	Шеви	
Филимонову.	А	в	Києві	були	такі	собі	три	

крапки.	І	переможна	«точка»	Реброва.	А	те,	
що	у	складі	гостей	виступали	одразу	кілька	
екс-українців,	тільки	підсолодило	тріумф.

До	справжнього	розуміння	його	історичності	
ми	тільки-но	починаємо	приходити.	Щоб	
знову	перемагати.	Й	не	тільки	на	полі	

футбольному...

УКРАЇНА – Португалія – 2:1
Голи:	Попов,	4,	Максимов,	88	–

Жоау	Пінту,	83
5.10.1996, відбірний матч ЧС.

Київ. НСК «Олімпійський».
51 385 глядачів.

УКРАЇНА – Англія – 1:0
Гол:	Назаренко,	29.

10.10.2009, відбірний матч ЧС. 
Дніпропетровськ. «Дніпро Арена». 

31 000 глядачів.

УКРАЇНА – Франція – 2:0
Голи:	Зозуля,	61,	Ярмоленко,	82,

з	пенальті.
15.11.2013, матч плей-офф відбору 

ЧС. Київ. НСК «Олімпійський».
67 732 глядачі.

УКРАЇНА – Швеція – 2:1
Голи: Шевченко,	55,	62
–	Ібрагимович,	52.

11.06.2012, матч фінального 
турніру ЧЄ. Київ.

НСК «Олімпійський».
64 290 глядачів.
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НАШІ НАДІЇ

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 – Андрій ПАВЕЛКО.

Збірна України з 1992 року провела 216 матчів: 94 
перемоги, 62 нічиї, 60 поразок, співвідношення 
м’ячів – 296:214. Вдома – 99 матчів (51 перемога, 
29 нічиїх, 19 поразок, м’ячі: 154:82). На виїзді – 96 
матчів (34 перемоги, 28 нічиїх, 34 поразки, м’ячі – 
115:110). На нейтральних полях – 21 гра (9 перемог, 
5 нічиїх, 7 поразок, м’ячі – 27:22).

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

Найбільша перемога – 9:0
(Україна – Сан-Марино, 6.09.2013).
Найбільші поразки – 0:4
(Хорватія – Україна, 25.03.1995; Іспанія – Україна, 
14.06.2006; Чехія – Україна, 6.09.2011).
Серії післяматчевих пенальті – 4
(3 перемоги, 1 поразка).
Рекордсмен за кількістю виступів –
Анатолій ТИМОЩУК (138 матчів).
Найкращий снайпер –
Андрій ШЕВЧЕНКО (48 м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА на березень 2015 р. –
31-е місце.
Найвища позиція: 11 (лютий-травень 2007).
Найнижча позиція: 132 (вересень 1993).
Найбільший прогрес: +30 (липень 2006).
Найбільший регрес: -13 (листопад 2012).
Домашні стадіони:
«Олімпійський», Київ (70 050 місць),
«Арена Львів» (34 915). 
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  Народився 19 вересня 1948 р.
в с. Мала Рибиця (Сумська обл.).
 Очолив національну збірну 26 грудня 2012 р.
 Кар’єра гравця: «Спартак» Суми (1966-69), «Зоря» 
Ворошиловград (1970-71), «Динамо» Київ (1972-78).
 Чемпіон СРСР 1974, 75, 77 рр. Володар Кубка СРСР 
1974, 78 рр. Володар Кубка кубків УЄФА і Суперкубка 
Європи 1975 р.
 У збірній СРСР (1972-76) провів 24 матчі.
Срібний призер чемпіонату Європи 1972 р. Бронзовий 
призер Олімпійських ігор 1976 р.
Заслужений майстер спорту СРСР (1975).
 Тренерська кар’єра: «Фрунзенець» Суми (1979), 
«Десна» Чернігів (1985-86), «Кривбас» Кривий Ріг (1987), 
«Гурія» Ланчхуті, Грузія (1987-89), «Рашид» Багдад, 
Ірак і збірна Іраку (1990), «Автомобіліст» Суми (1991-
92), «Динамо» Київ (1992-93), «Верес» Рівне (1994), 
збірна Гвінеї (1994), ЦСКА «Борисфен» Київ (1994-96), 
«Металіст» Харків (1996-2000, 2001-03), ЦСКА Київ (2000-
01), «Металург» Запоріжжя (2003), «Таврія» Сімферополь 
(2006-08), «Салют» Бєлгород, Росія (2010-11).
 Тренерські досягнення: чемпіон України 1993 р. 
Володар Кубка України 1993 р. Фіналіст Кубка України 
2001 р.
 Заслужений тренер України.
 Збірна України під керівництвом Фоменка провела 
21 матч: 15 перемог, 3 нічиї, 3 поразки, м’ячі – 44:8.

Михайло ФОМЕНКО
головний тренер
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ЗБІРНА УКРАЇНИ

•	 Клуб:	«ШАХТАР»	Донецьк.
•	 Народився	28	червня	1984	р.	в	Кіровограді.
•	 Зріст	190	см,	вага	78	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді: 22.08.2007,	

УКРАЇНА	–	Узбекистан	–	2:1	(тренер	–	Михайличенко).
•	 Учасник	фінального	турніру	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Андрій П’ЯТОВ • воротар

вік  30 матчі 54  голи  -37

•	 Клуб:	«ШАХТАР»	Донецьк.
•	 Народився	22	жовтня	1982	р.	в	Києві.
•	 Зріст	184	см,	вага	77	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	15.08.2006,

УКРАЇНА	–	Азербайджан	–	6:0	(тренер	–	Блохін).
•	 	Учасник	фінального	турніру	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Олександр КУЧЕР • захисник

вік  32 матчі 44  голи  2

•	 Клуб:	«ДНІПРО»	Дніпропетровськ.
•	 Народився	29	січня	1988	р.	в	Києві.
•	 Зріст	197	см,	вага	82	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	18.11.2014,

УКРАЇНА	–	Литва	–	0:0	(тренер	–	Фоменко).

Денис БОЙКО • воротар

вік  27 матчі 1  голи  –

•	 Клуб:	«ДИНАМО»	Київ.
•	 	Народився	28	липня	1987	р.	в	Мелітополі.

(Запорізька	обл.).	
•	 Зріст	197	см,	вага	80	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	10.10.2009,

УКРАЇНА	–	Англія	–	1:0	(тренер	–	Михайличенко).
•	 	Учасник	фінального	турніру	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Євген ХАЧЕРІДІ • захисник

вік  27 матчі 32  голи  3

•	 Клуб:		«ДИНАМО»	Київ.
•	 Народився	10	квітня	1987	р.	в	Києві.
•	 Зріст	193	см,	вага	92	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	11.10.2011,

Естонія	–	УКРАЇНА	–	0:2	(тренер	–	Блохін).
•	 	Попередній	матч:	11.11.2011,

УКРАЇНА	–	Німеччина	–	3:3.

Олександр РИБКА • воротар

вік  27 матчі 2  голи  -3

•	 Клуб:	«ШАХТАР»	Донецьк.
•	 	Народився	3	серпня	1989	р.	у	Першотравневську.	

(Дніпропетровська	обл.).
•	 Зріст	180	см,	вага	70	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	10.10.2009,

УКРАЇНА	–	Англія	–	1:0	(тренер	–	Михайличенко).
•	 	Учасник	фінального	турніру	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	15.11.2014,

Люксембург	–	УКРАЇНА	–	0:3.

Ярослав РАКИЦЬКИЙ • захисник

вік  25 матчі 29  голи  4

•	 Клуб:	«ДИНАМО»	Київ.
•	 	Народився	24	березня	1995	р.	в	Єнакієвому

(Донецька	обл.).	
•	 Зріст	187	см,	вага	80	кг.
•	 	Дебютант.

Микита БУРДА • захисник

вік  20 матчі –  голи  –

•	 Клуб:	«ШАХТАР»	Донецьк.
•	 Народився	13	травня	1979	р.	в	Луцьку.
•	 Зріст	184	см,	вага	82	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	30.04.2003,

Данія	–	УКРАЇНА	–	1:0	(тренер	–	Блохін).
•	 	Учасник	фінального	турніру	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

В’ячеслав ШЕВЧУК • захисник

вік  35 матчі 41  голи  –
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НАШІ НАДІЇ

•	 Клуб:	«ДНІПРО»	Дніпропетровськ.
•	 	Народився	26	вересня	1990	р.	в	Кременчуці	

(Полтавська	обл.).
•	 	Зріст	185	см,	вага	78	кг
•	 	Дебют	у	національній	команді:	11.11.2011,

УКРАЇНА	–	Німеччина	–	3:3	(тренер	–	Блохін).
•	 	Попередній	матч:	18.11.2014,

УКРАЇНА	–	Литва	–	0:0.

Роман БЕЗУС • півзахисник

вік  24 матчі 18  голи  4

•	 Клуб:	«ДИНАМО»	Київ.
•	 	Народився	25	квітня	1983	р.	в	Сумах.
•	 Зріст	179	см,	вага	74	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	20.08.2003,

УКРАЇНА	–	Румунія	–	0:2	(тренер	–	Буряк).
•	 	Учасник	фінальних	турнірів	ЧС-2006

і	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	18.11.2014,

УКРАЇНА	–	Литва	–	0:0.

Олег ГУСЄВ • півзахисник

вік  31 матчі 94  голи  13

•	 Клуб:	«ДНІПРО»	Дніпропетровськ.
•	 	Народився	26	квітня	1985	р.	в	Нововолинську	

(Волинська	обл.).
•	 Зріст	183	см,	вага	76	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	25.05.2010,

Україна	–	ЛИТВА	–	4:0	(тренер	–	Маркевич).
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Артем ФЕДЕЦЬКИЙ • захисник

вік  29 матчі 38  голи  2

•	 Клуб:	«ДИНАМО»	Київ.
•	 	Народився	19	квітня	1990	р.	в	Міловому

(Луганська	обл.).
•	 	Зріст	186	см,	вага	75	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	7.10.2011,

УКРАЇНА	–	Болгарія	–	3:0	(тренер	–	Блохін).
•	 	Учасник	фінального	турніру	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Денис ГАРМАШ • півзахисник

вік  24 матчі 17  голи  1

•	 Клуб:	«ДНІПРО»	Дніпропетровськ.
•	 Народився	29	вересня	1989	р.	в	Кіровограді.
•	 	Зріст	176	см,	вага	68	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	25.05.2010,

УКРАЇНА	–	Литва	–	4:0	(тренер	–	Маркевич).
•	 	Учасник	фінального	турніру	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Євген КОНОПЛЯНКА • півзахисник

вік  25 матчі 42  голи  8

•	 Клуб:	«ДИНАМО»	Київ.
•	 	Народився	1	квітня	1990	р.	в	Ямному.

(Сумська	обл.).
•	 Зріст	177	см,	вага	71	кг.
•	 	Дебютант.

Сергій РИБАЛКА • півзахисник

вік  24 матчі –  голи  –

•	 Клуб:	«ДНІПРО»	Дніпропетровськ.
•	 Народився	29	жовтня	1981	р.	у	Полтаві.
•	 Зріст	176	см,	вага	69	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	12.02.2003,

Туреччина	–	УКРАЇНА	–	0:0	(тренер	–	Буряк).
•	 	Учасник	фінальних	турнірів	ЧС-2006	і	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Руслан РОТАНЬ • півзахисник

вік  33 матчі 78  голи  7

•	 Клуб:	«ДИНАМО»	Київ.
•	 	Народився	23	жовтня	1989	р.	у	Ленінграді	(РСФСР).
•	 Зріст	187	см,	вага	76	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	5.09.2009,

УКРАЇНА	–	Андорра	–	5:0	(тренер	–	Михайличенко).
•	 	Учасник	фінального	турніру	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Андрій ЯРМОЛЕНКО • півзахисник

вік  25 матчі 47  голи  18



| 15 Матч національних збірних. Україна – Латвія

ЗБІРНА УКРАЇНИ

•	 	Клуб:	«МЕТАЛУРГ»	Донецьк.
•	 	Народився	17	січня	1988	р.	у	Львові.
•	 	Зріст	175	см,	вага	70	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	17.11.2010,

Швейцарія	–	УКРАЇНА	–	2:2	(тренер	–	Калитвинцев).
•	 	Попередній	матч:	18.11.2014,

УКРАЇНА	–	Литва	–	0:0.

Микола МОРОЗЮК • півзахисник

вік  27 матчі 11  голи  1

•	 	Клуб:	«ЗОРЯ»	Луганськ.
•	 	Народився	10	березня	1992	р.	в	Києві.
•	 	Зріст	194	см,	вага	78	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	9.10.2014,

Білорусь	–	УКРАЇНА	–	0:2	(тренер	–	Фоменко).
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Пилип БУДКІВСЬКИЙ • нападник

вік  22 матчі 5  голи  –

•	 	Клуб:	«ВОРСКЛА»	Полтава.
•	 	Народився	14	січня	1990	р.	у	Стрию	(Львівська	обл.).
•	 	Зріст	178	см,	вага	72	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	3.09.2014,

УКРАЇНА	–	Молдова	–	1:0	(тренер	–	Фоменко).
•	 	Попередній	матч:	8.09.2014,

УКРАЇНА	–	Словаччина	–	0:1.

Артем ГРОМОВ • півзахисник

вік  25 матчі 2  голи  –

•	 	Клуб:	«ЗЕНІТ»	Санкт-Петербург	(Росія).
•	 	Народився	30	березня	1979	р.	в	Луцьку.
•	 	Зріст	183	см,	вага	74	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	26.04.2000,

Болгарія	–	УКРАЇНА	–	0:1	(тренер	–	Лобановський).
•	 	Учасник	фінальних	турнірів	ЧС-2006	і	Євро-2012.
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Анатолій ТИМОЩУК • півзахисник

вік  36 матчі 138  голи  4

•	 	Клуб:	«ВІТЕСС»	Арнем	(Нідерланди).
•	 	Народився	16	червня	1987	р.	в	Запоріжжі.
•	 	Зріст	178	см,	вага	66	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	25.05.2010,

УКРАЇНА	–	Литва	–	4:0	(тренер	–	Маркевич).
•	 	Попередній	матч:	18.11.2014,

УКРАЇНА	–	Литва	–	0:0.

Денис ОЛІЙНИК • півзахисник

вік  27 матчі 12  голи  –

•	 	Клуб:	«ДНІПРО»	Дніпропетровськ.
•	 	Народився	10	листопада	1989	р.	в	Києві.
•	 	Зріст	175	см,	вага	62	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	2.06.2010,

Норвегія	–	УКРАЇНА	–	0:1	(тренер	–	Маркевич).
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Роман ЗОЗУЛЯ • нападник

вік  25 матчі 22  голи  3

•	 	Клуб:	«ЗОРЯ»	Луганськ.
•	 	Народився	4	травня	1993	р.	в	Житомирі.	
•	 	Зріст	181	см,	вага	79	кг.
•	 	Дебютант.

Руслан МАЛИНОВСЬКИЙ • півзахисник

вік  21 матчі –  голи  –

•	 	Клуб:	«ДИНАМО»	Київ.	
•	 	Народився	3	червня	1989	р.	в	Дніпродзержинську	

(Дніпропетровська	обл.).
•	 	Зріст	185	см,	вага	74	кг.
•	 	Дебют	у	національній	команді:	8.02.2011,

УКРАЇНА	–	Румунія	–	2:2	(тренер	–	Калитвинцев).
•	 	Попередній	матч:	27.03.2015,

Іспанія	–	УКРАЇНА	–	1:0.

Артем КРАВЕЦЬ • нападник

вік  25 матчі 3  голи  –



ЗІРКА

Хет-трик Андрія Ярмоленка у виїзному 
поєдинку з Люксембургом 15 листопада 
минулого року вивів його на другий 
рядок історичного реєстру снайперів 
національної команди, очолюваного 
Андрієм Шевченком. Якщо динамівцю 
вдасться дотримуватися нинішнього 
графіка результативності, він цілком 
може замахнутися на рекорд свого 
прославленого тезки.

Хтось	скаже,	що	48	м’ячів	Шеви	все	ще	
залишаються	захмарним	результатом.	Хтось	
нагадає,	 що	володар	«Золотого	м’яча»	

2004	року	назабивав	у	збірній	
майже	втричі	більше,	ніж	його	
найближчий	переслідувач.	

Хтось	зауважить,	що	забивати	
на	чемпіонаті	Європи	в	35	до	
снаги	лише	обраним.
Усе	це	так.	Одначе	гольова	

хода	Ярмоленка	варта	уваги.	У	
25	років	він	уже	другий	голеадор	

збірної,	крива	його	результативності	
здіймається	під	вельми	переконливим	
кутом.	Котрий	принаймні	дає	підстави	
сподіватися,	вірити	й	мріяти.

Так	вийшло,	що	слава	Ярмоленка	
випереджала	його	звершення.	Ще	
нічого	не	досягши	в	«Динамо»,	
він	уже	став	«спадкоємцем	
Шевченка».	Та	й	пізніше,	ледь	не	
після	кожного	успішного	матчу,	
хлопчину	вперто	порівнювали	із	
зоряним	форвардом.	Лише	самому	
вихованцеві	чернігівського	футболу	
відомо,	наскільки	важким	було	
випробування	«мідними	трубами».	
Однак	цей	етап	він	подолав	

упевнено,	вразивши	оточуючих	імунітетом	
до	зіркової	хвороби.
Наразі	Ярмоленко	має	в	своєму	активі	

47	матчів	за	збірну,	в	яких	він	відзначився	
18	разів.	У	середньому	–	0,38	гола	за	гру.	
Показник	пристойний,	до	підсумкового	
результату	«конкурента»	не	дотягує	зовсім	
трішки.	Шевченко	свої	111	зустрічей	на	
рівні	національних	команд	завершив	із	
«коефіцієнтом	влучності»	0,43.	Цікаво,	що	
на	рубежі	25	років	і	24	днів	(саме	до	цієї	
життєвої	позначки	підійшов	Ярмоленко	
наступної	доби	після	врожайного	виїзду	в	
Люксембург)	Шева	мав	в	активі	ті	ж	18	м’ячів!	
Щоправда,	відіграв	він	до	того	моменту	за	
«синьо-жовтих»	усього	39	зустрічей	(середній	
показник	–	0,46).
Майбутньому	капітану	«Мілана»	було	

19,	коли	в	турецькому	Самсуні	він	відкрив	
рахунок	голам	за	збірну.	24-річним	уже	
обійшов	свого	друга	Сергія	Реброва,	котрий	

Андрій Другий кидає виклик

НАЙКРАЩІ СНАЙПЕРИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Андрій	ШЕВЧЕНКО 48	(111*)

Андрій	ЯРМОЛЕНКО 18	(47)

Сергій	РЕБРОВ 15	(75)

Олег	ГУСЄВ 13	(94)	

Сергій	НАЗАРЕНКО 12	(56)	

Євген	СЕЛЕЗНЬОВ 9	(42)	

Андрій	ВОРОБЕЙ 9	(68)	

Андрій	ГУСІН 9	(71)	

Тимерлан	ГУСЕЙНОВ 8	(14)	

Євген	КОНОПЛЯНКА 8	(42)	

Артем	МІЛЕВСЬКИЙ 8	(50)	

Андрій	ВОРОНІН 8	(74)	

*	кількість	матчів.
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5.09.2009
Україна – Андорра – 5:0
Перший гол у збірній

15.11.2014
Люксембург – Україна – 0:3
Перший хет-трик у кар’єрі

2.09.2011
Україна – 
Уругвай – 2:3
Найшвидший 
гол в історії 
збірної

15.11.2013
Україна – 
Франція – 2:0
Перший гол
за збірну 
з пенальті

6.02.2013
Україна – 
Норвегія – 2:0
Перший гол
під номером 7

11.11.2011
Україна – Німеччина – 3:3
Перший гол на новому НСК 
«Олімпійський»

МОВОЮ ЦИФР
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ЗІРКА

до	того	очолював	список	найвлучніших	
гравців	головної	української	команди.	Не	
встиг	розміняти	третій	десяток	і	Ярмоленко,	
коли	вразив	ворота	Андорри	в	дебютному	
своєму	матчі	за	першу	«синьо-жовту»	
дружину.	Символічно,	що	першим	із	успіхом	
привітав	молодшого	на	13	років	партнера	
саме	Шевченко,	котрий	того	вересневого	
вечора	також	відзначився	ударом	з	«точки».	
Передача	естафети	відбулася?
До	речі,	що	стосується	11-метрових...	

Обидва	наші	герої	«дослужилися»	у	
збірній	до	статусу	штатних	пенальтистів,	
хоча	100-відсоткової	реалізації	при	
виконанні	вироку	продемонструвати	не	
змогли.	Шева	забивав	у	шести	випадках	
поспіль,	але	в	2009-му	пробачив	англійців,	
яким	тоді	все	одно	не	вдалося	піти	від	
поразки	(0:1).	Що	ж	до	Ярмоленка,	то	
він	упорався	з	нервами	і	не	схибив	у	
плей-офф	із	Францією,	проте	восени	
2014-го	помилився	в	грі	з	Македонією,	
яка	в	підсумку,	втім,	також	викинула	білий	
прапор	(0:1).	Як	би	там	було,	навряд	чи	
цей	епізод	позначиться	на	впевненості	
Андрія,	та	й	тренерський	штаб,	досить	
імовірно,	при	нагоді	дасть	хлопцеві	
можливість	виправитися.

Одна	з	найважливіших	передумов,	
що	дозволяють	бачити	в	Ярмоленкові	
потенційного	рекордсмена	–	його	
стабільність.	Ось	уже	кілька	років	він	–	на	
перших	ролях	і	в	клубі,	й	у	збірній,	з	якими	
б	ігровими	складностями	ті	не	стикалися.	
Андрій	уже	оформив	хет-трик,	чого	в	
збірній	жодного	разу	не	вдалося	зробити	
Шевченку,	видав	дві	триматчеві	гольові	
серії,	яких	за	17-річну	міжнародну	кар’єру	
в	активі	лідера	бомбардирських	перегонів	
було	всього	чотири.	
Найтриваліший	«холостий»	відтинок	

Ярмоленка	припадає	на	2012	рік	і	налічує	
8	поєдинків.	Шева	одного	разу	«мовчав»	
іще	довше	–	10	ігор,	що	розтягнулися	на	15	
місяців.	Аж	поки	не	відправив	у	нокаут	росіян	

своїм	уже	легендарним	голом	Филимонову.
Шанувальників	претендента	також	

має	обнадіювати	та	обставина,	що	він	із	
однаковою	самовіддачею	ставиться	як	до	
товариських,	так	і	до	офіційних	зустрічей.	
Відповідний	розподіл	голів	–	8	і	10.	У	
Шевченка	спостерігався	явний	перекіс	у	
бік	матчів	підвищеної	відповідальності.	
Спаринги	Андрій	Перший	часто-густо	
пропускав	і	забивав	у	них	відповідно	теж	
небагато	–	лише	кожен	шостий	із	48	м’ячів	
припадає	на	«товарняки».
Що	ж	у	підсумку?	Ярмоленко,	що	

регулярно	виходить	у	«старті»,	звик	
працювати	в	щільному	графіку,	відрізняється	
стабільністю	і	спеціалізується,	зокрема,	
на	виконанні	«стандартів»,	має	всі	шанси	
бути	затребуваним	у	національній	команді	
принаймні	ще	років	сім-вісім.	Отже,	щоб	
наздогнати	Шевченка,	йому	доведеться	
в	середньому	забивати	за	рік	по	чотири	
м’ячі	–	стільки	ж,	скільки	в	2014-му,	чи	на	два	
менше,	ніж	у	2013-му.	Нічого	надприродного.
Але	чи	налаштований	сам	Ярмоленко	на	

вирішення	такого	почесного	завдання?	Той,	
хто	в	цьому	сумнівається,	нехай	згадає,	що	
з	початку	2013-го	Андрій	виступає	у	збірній	
виключно	під	сьомим	номером.	Тим	самим,	
який	понад	десять	сезонів	приносив	успіх	
його	знаменитому	попередникові.
До	речі,	один	із	двох	останніх	голів	

у	збірній	Шева	провів	після	передачі	
свого	спадкоємця.	Ярмоленко	–	не	лише	
бомбардир,	а	й	кваліфікований	асистент.	
Тягне	на	себе	ковдру	виправдано,	коли	
ж	партнер	перебуває	у	більш	вигідній	
ситуації,	не	бариться	зі	зручним	пасом.	
Будемо	сподіватися,	різнобічність	і	щедрість,	
прагнення	грати	насамперед	на	команду,	
також	не	залишаться	непоміченими	
примхливою	футбольною	Фортуною,	котра	
поки	що,	на	щастя,	не	залишає	Андрія.	

Костянтин ПАТКЕВИЧ

ДАЙ БОЖЕ, ЩОБ НЕ ОСТАННІЙ!
Як не дивно, але хет-трик у матчі з Люксембургом став для Ярмоленка... 

першим у кар’єрі! Він повторив досягнення Марко Девича, котрому 
вдалося провести три м’ячі у ворота збірної Сан-Марино. А ще – подолав 
гросмейстерську позначку в 100 голів, приєднавшись до членів символічного 
клубу бомбардирів українських команд, що носить ім’я Тимерлана Гусейнова.

Щодо заголовка цього матеріалу... Нещодавно в інтерв’ю для офіційного 
сайту УЄФА Ярмоленко так прокоментував порівняння з Шевченком: «Попервах 
було дуже приємно, що мене порівнюють із таким великим форвардом. Але 
згодом вирішив: не хочу бути другим Шевченком, хочу залишити якийсь власний 
слід – бути першим Ярмоленком!..»

Щасти тобі, Андрію. Будь першим в 
усьому!
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ЛІДЕР

Один із лідерів і старожилів 
національної команди України Олег Гусєв 
поділився враженнями від майбутнього 
суперника – команди Латвії – та 
поділився рецептом успіху київського 
«Динамо» в нинішньому сезоні.

– Олеже, що тобі відомо про 
латвійський футбол? Які враження 
залишили латвійські клуби та національна 
збірна? 
–	На	клубному	рівні	ми	грали	

кваліфікаційні	поєдинки	Ліги	чемпіонів	
з	«Металургсом»	із	Лієпаї.	Обидва	матчі	
«Динамо»	виграло	з	великим	рахунком.	Але	
рівень	збірної	у	прибалтів	більш	серйозний,	
аніж	клубний.

– Україна грала два товариські матчі з 
Латвією – 2001-го і 2003-го. В обох наша 
команд перемогла з рахунком 1:0.
–	Мій	досвід	зустрічей	зі	збірними	

колишніх	західних	союзних	республік	–
Естонія,	Литва,	Білорусь	і	Молдова.	Якщо	
доведеться	зіграти	проти	Латвії,	можна	
сказати,	«пройду»	всіх	сусідів.	

– Найуспішнішим виступом збірної 
Латвії залишається вихід до фінальної 
частини Євро-2004...
–	Так,	саме	тоді	до	київського	«Динамо»	

прийшов	Маріс	Верпаковскіс,	лідер	атак	
латвійської	команди.	Його	збірна	зчинила	
своїм	виступом	у	відборі	Євро	чималий	
галас,	вибивши	в	плей-офф	Туреччину.	
Та	й	на	чемпіонаті	Європи	латвійці	гідно	
виступили,	враховуючи	рівень	суперників	–	
Німеччини,	Нідерландів	і	Чехії.	

– Знаєш, що наразі Верпаковскіс є 
спортивним директором національної 
збірної?

–	Читав	про	це.	Сподіваюся,	у	Львові	
побачимося.	Згадаємо	київські	часи.

– Головний тренер збірної Латвії 
Маріанс Пахарс за часів кар’єри гравця 
виступав за англійський «Саутгемптон». 
Пам’ятаєш його?
–	Не	скажу,	що	пам’ятаю	його	гру,	але	

прізвище	було	на	слуху.	Адже	зовсім	
небагато	людей	з	пострадянського	простору	
виступали	в	англійській	Прем’єр-лізі.	

– Як вважаєш, чи можна збірну Латвії 
порівнювати з командою Литви? Матчі 
з литовською командою, включаючи 
останній, товариський, в листопаді 2014 
року, проходили досить складно для 
нашої команди...
–	Литовська	збірна	сповідує	більш	

силовий	футбол.	Мені	ще	мої	перші	
тренери	розповідали	про	відомий	свого	
часу	вільнюський	«Жальгіріс»,	у	складі	
якого	виходили	гравці	зростом	під	190	
сантиметрів	і	«виносили»	все	і	всіх.	Латвійці	
ж	більш	технічні,	тому	з	ними	простіше	
грати.	З	досвіду	клубних	змагань	склалося	
враження,	що	вони	й	самі	намагаються	
грати,	й	іншим	дозволяють	це	робити.

– У збірній – чергова «ін’єкція» молодої 
крові. Є три абсолютні дебютанти, 
деякі гравці лише вписуються в ігровий 
малюнок. Як ти оцінюєш цей етап для 
команди?
–	Не	думаю,	що	це	зміна	поколінь.	

Рибалка,	Кравець	–	уже	сформовані	
футболісти.	Тренерський	штаб	усе	робить	
правильно,	залучаючи	на	кожний	збір	
нових	виконавців.	Чим	більше	українських	
футболістів	відчують,	що	таке	збірна,	
тим	краще	і	для	їхнього	індивідуального	
прогресу,	і	для	національної	команди	в	

Олег ГУСЄВ: «Ветерани зброї не складають...»
УКРАЇНА ПРОТИ «СРСР»
Взаємостосунки	«синьо-жовтих»	
із	збірними	колишніх	радянських	
республік.

І В Н П М

Азербайджан 2 1 1 0	 6-0

Білорусь 8 4 3 1 9-4	

Вірменія 8 5 3 0 17-8	

Грузія 8 5 3 0 14-5	

Естонія 4 4 0 0 10-0	

Казахстан 4 4 0 0 9-3	

Латвія 2 2 0 0 2-0	

Литва 8 5 1 2 15-8	

Молдова 5 3 2 0 6-3	

Росія 2 1 1 0 4-3	

Узбекистан 2 2 0 0 4-1

Загалом	–	53	матчі:	+36,	=14,	-3,	м’ячі	–	96:35.

2007-й рік.
Олег ГУСЄВ у грі

проти збірної Литви
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КРУПНИЙ ПЛАН

майбутньому.	Пам’ятаю	себе	в	20	років,	
коли	вперше	потрапив	до	збірної.	Після	
цього	з’явилися	стабільність	у	виступах	і	
впевненість	у	своїх	силах.	Зрозумів,	що	мене	
помітили,	що	вже	чогось	досяг.

– Чи створює присутність молодих 
додаткову конкуренцію досвідченим 
виконавцям?
–	Нехай	молодь	грає,	головне	–	аби	

приносила	користь	збірній.	Знаючи	наших	
ветеранів	–	Анатолія	Тимощука,	В’ячеслава	
Шевчука,	Руслана	Ротаня,	можу	сказати,	що	
вони	просто	так	не	складуть	зброю	перед	
наступом	молодих	футболістів.

– З усіх перелічених тобою гравців, 
у Тимощука найбільше ігор за збірну – 
138. Крім нього, лише Андрій Шевченко 
перетнув рубіж у 100 поєдинків. 
Збираєшся поповнити це коло? Адже 
маєш уже 94 матчі за національну 
команду...
–	Думаю,	це	почесно	для	будь-якого	

футболіста	–	досягти	такої	позначки.	Я	не	
є	винятком.	Але	чим	ближче	до	магічної	
цифри,	тим	менше	у	мене	можливостей	
(усміхається).	То	травма	завадить	зіграти,	то	
ще	щось.	До	90	матчів	якось	швидко	дійшов,	
а	далі	стало	важче.

– Ти набрав гарну форму у складі 
київського «Динамо». Взагалі, кияни зараз 
на підйомі, і нещодавня домашня гра з 
«Евертоном» – найкраща в цьому сезоні 
для «Динамо». Чи згоден ти з цим?
–	Можна	про	це	говорити,	зважаючи	

на	результат,	настрій	і	всі	ігрові	цифри	у	
цілому.	Розмовляв	із	хлопцями	з	наукової	
групи	«Динамо»	–	того	вечора	ми	
встановили	рекорди	з	«кілометражу»	та	
виграних	єдиноборств.	Можна	сказати,	
вийшла	еталонна	гра,	одна	з	найкращих	за	
останній	час.

– Як вважаєш, у чому секрет успіху 
київського клубу?

–	Просто	тепер	ми	безболісно	
переносимо	ситуації,	коли	якийсь	із	
гравців	з	певних	причин	не	може	грати:	
тоді	виходить	інший	футболіст,	якому	
вдається	рівноцінно	замінити	відсутнього.	
Раніше	цей	процес	був	більш	складним	
для	команди.	Зараз	же	беремо	участь	
у	трьох	турнірах,	відбувається	ротація.	
Коли	команда	добре	грає,	ти	й	тренуєшся	
краще,	у	тебе	гарний	настрій	перед	
кожним	матчем.	Як	жартують:	«Коли	
пре,	то	вже	пре	постійно».	Крім	того,	на	
загальний	успіх	впливає	і	метод	роботи	
тренерського	штабу.	Наші	наставники	
індивідуально	спілкуються	з	хлопцями,	
ставлять	цікавий	тренувальний	процес.	
Менше	біганини	–	більше	тактики	і	
роботи	з	м’ячем.	Всі	ці	фактори	й	стали	
вирішальними	у	досягненні	останніх	
результатів.

– Відчувається, що команда отримує 
задоволення від своєї гри. 
–	Звичайно,	кожен	із	нас	знає,	що	

потрібно	робити	в	кожному	ігровому	
епізоді.	Імпровізація	також	присутня,	але	
це	більше	стосується	завершення	атаки.	
А	загалом	є	структура	гри,	коли	кожен	
повинен	перебувати	на	своїй	позиції	в	
певний	момент	розвитку	наступу.

– Матч зі збірною Латвії відбудеться 
у Львові, де національна команда, як 
правило, збирає повний стадіон. Чи 
розраховуєш ти на аншлаг на «Арені 
Львів»?
–	Не	сумніваюся,	що	тисяч	20	на	стадіоні	

збереться.	У	Львові	збірну	поважають	і	
дуже	пристрасно	підтримують,	тому	й	ми	
любимо	тут	грати.	

Олександр 
ГЛИВИНСЬКИЙ
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ЗНАЙОМСТВО

Головний тренер збірної України 
Михайло Фоменко намагається 
тримати гравців із найближчого резерву 
«синьо-жовтих» не тільки в полі зору, 
а й у бойовій готовності. Під тезою, 
що двері головної команди відкриті 
для всіх, після виклику на нинішній 
тренувальний збір можуть підписатися 
одразу троє новачків – київські динамівці 
Сергій РИБАЛКА й Микита БУРДА, а 
також гравець луганської «Зорі» Руслан 
МАЛИНОВСЬКИЙ. 

Перед	відльотом	команди	до	Іспанії	
на	відбірну	гру	Євро-2016	ми	влаштували	
новобранцям	перехресне	опитування.

– Наскільки несподіваним стало для вас 
запрошення до збірної?

С.Р. –	Не	чекав,	чесно	кажучи.	Відпочивав,	
коли	мені	зателефонували	ввечері	та	
приголомшили	звісткою	про	виклик.	Мовляв,	
вранці	чекають	у	таборі	команди	до	сніданку.	
Я	взяв	бутси	–	і	гайда	до	збірної!	І	настрій,	і	
фізична	форма	–	в	повному	порядку.	Адже	
грати	за	національну	збірну	–	це	мета	й	
визнання	для	кожного	футболіста.	Хоча,	
звичайно,	шкода,	що	моя	радість	стала	
можливою	через	травму	Сергія	Сидорчука.	
Бажаю	одноклубникові	якнайскорішого	
повернення	на	поле!..

М.Б. –	Для	мене	це	була	цілковита	
несподіванка.	Коли	в	«Динамо»	всі	почали	
вітати,	спочатку	навіть	не	повірив!	Лише	коли	
Сергій	Станіславович	Ребров	повідомив	про	
виклик,	переконався,	що	це	правда.	Але	й	
досі	переповнений	емоціями.

Р.М. –	Чекав	із	нетерпінням.	Я	знав,	що	
моє	прізвище	є	в	розширеному	списку	

кандидатів,	то	ж	сподівався	опинитися	й	в	
основному.	Звісно,	дуже	зрадів,	адже	це	для	
будь-якого	футболіста	дуже	престижно	та	
надзвичайно	приємно.	Але	згодом	радість	
змінилася	хвилюванням.	Перші	два	дні	на	
базі	трішки	переживав.	Та	потім	усе	стало	на	
свої	місця.

– Які основні завдання для новачків 
команди на першому етапі?

С.Р. –	Жодних	завдань,	окрім	того,	щоб	
працювати,	повністю	викладатися	на	
тренуваннях	і	доводити	своє	право	на	місце	у	
складі.	В	принципі,	це	те	ж	саме,	що	роблю	в	
«Динамо».	А	рішення	щодо	шансу	проявити	
себе	в	іграх		–	за	тренерським	штабом.	

М.Б.	–	Не	хочеться,	щоби	цей	збір	став	для	
мене	першим	і	останнім,	тож	прагнутиму	
проявити	себе,	продемонструвати,	що	мій	
приїзд	до	збірної	не	випадковий.	Звичайно,	
це	певний	аванс,	проте	хочу	довести,	що	
вмію	і	можу	грати.		

Р.М. –	Готую	себе	до	того,	щоб	вийти	будь-
якої	хвилини	і	посилити	гру.	

– Часом буває, що перед старшими 
колегами новачки ніяковіють. Чи вам це не 
притаманно?

С.Р. –	У	збірній	багато	динамівців,	і	я	
почуваюся	цілком	комфортно.	Багато	кого	
знаю	з	інших	клубів,	скажімо,	хлопців	з	
«Дніпра».		Для	скутості	немає	причин,	а	в	
колективі	–	жодних	внутрішніх	проблем,	
атмосфера	чудова!	Всі	підтримують	один	
одного.	

М.Б.	–	Можна	соромитися	в	якихось	
побутових	ситуаціях,	а	на	тренуваннях	це	
ні	до	чого.	Працюю,	викладаюся	–	все	як	
завжди.	До	настанов	більш	досвідчених	
гравців	ставлюся	з	повагою.	Так,	десь	
можуть	лунати	й	підвищені	тони.	Але	взагалі	

відчуваю	на	свою	адресу	тільки	підтримку.					
Р.М. –	Освоївся	швидко,	почуваюся	

впевнено	й	абсолютно	нормально.	На	
тренуваннях	іде	нормальний	робочий	
процес,	хлопці	і	тренери	підказують,	коли	
щось	не	виходить	або	виникають	якісь	
запитання.	Все	доброзичливо,	по-діловому.

– Чи сподіваєтеся зіграти в матчі з 
Латвією?

С.Р.	–	Так,	звісно!	Вірю,	що	тренери	
нададуть	мені	шанс,	тому	готуюсь	
внутрішньо	та	наполегливо	тренуюсь...	У	
Львові	завжди	приємно	грати.	Там	живуть	
добрі	та	щирі	люди,	котрі	справді	вміють	
вболівати	–	палко	підтримують	національну	
збірну,	немовби	підживлюють	команду	
своєю	енергією.	Думаю,	буде	повний	
стадіон,	який	підтримуватиме	Україну,	а	ми	у	
відповідь	намагатимемося	дарувати	людям	
радість.

М.Б.	–	Дуже	хочу	вийти	на	поле	й	готую	
себе	до	цього.

Р.М. –	Я	готовий	до	цього	на	всі	100	
відсотків.	Ми	граємо	вдома,	у	Львові,	де	
навіть	на	товариських	поєдинках	завжди	
гарна	підтримка.	Дуже	вдалий	момент	для	
дебюту.

– Руслане, ти грав проти Латвії у відборі 
молодіжного чемпіонату Європи. Які 
враження залишилися від суперника?
–	Нам	протистояла	команда,	що	діє	в	

силовій	манері,	використовує	середній	і	
довгий	пас.	Ми	вважалися	фаворитами,	
але	перемога	вийшла	дуже	й	дуже	важкою,	
Андрій	Тотовицький	приніс	її	на	останніх	
хвилинах.	Гадаю,	з	першою	командою	Латвії		
на	нас	також	чекає	нелегка	гра...	

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ

Дивіться, хто прийшов!
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АРХІВ

Побували на святі,
«благословили» на сенсацію

Усього двічі зустрічалися між собою 
збірні України та Латвії, обмінявшись 
візитами одна до одної на спаринги. 
Втім, обом зустрічам вистачало 
цікавих колізій, пов’язаних із 
видатними й трагічними персонами 
та подіями, із минулим і майбутнім.
Перший	спаринг	органічно	вписався	

до	програми	двох	ювілеїв,	що	їх	
святкували	господарі:	800-річчя	
заснування	Риги	та	80-річчя	
національної	футбольної	федерації.	Гості	
ж	переймалися	буденним	проблемами	
–	якихось	два	тижні	лишалося	до	
вирішального	матчу	відбору	ЧС-2002	із	
Білоруссю.
На	генеральну	репетицію	керівництво	

української	команди	планувало	
викликати	всіх	найсильніших	гравців,	
однак	усе	ж	довелося	обійтися	без	
«англійців»	Сергія	Реброва	та	Олега	
Лужного,	а	також	без	«італійця»	Андрія	
Шевченка.	
Натомість	шансом	дебютувати	в	

головній	команді	країни	скористалися	
вихованці	дніпропетровського	футболу	

Сергій	Перхун	та	Сергій	Задорожний.	
Для	голкіпера,	котрий,	представляючи	в	
збірній	московський	ЦСКА,	відіграв	свій	
тайм	«на	нуль»,	ця	зустріч,	на	жаль,	так	
і	залишилася	останньою.	За	три	доби	
він	у	матчі	з	«Анжи»	зазнав	фатальної	
травми,	а	28	серпня,	пролежавши	
дев’ять	діб	у	комі,	помер...
А	на	20-й	хвилині	ризького	матчу	

Перхун	із	партнерами	вітав	із	голом	
Олександра	Мелащенка,	котрий	відкрив	
рахунок,	скориставшись	помилкою	
суперника.	Форвард	Маріанс	Пахарс,	
нинішній	наставник	збірної	Латвії,	
недбало	відкинув	м’яч	назад	голкіперові,	
а	форвард	київського	«Динамо»,	втікши	
ще	й	від	Ігорса	Степановса	(до	речі,	
одноклубника	Лужного	по	лондонському	
«Арсеналу»),	вразив	ціль.
Цей	момент	поклав	край	

домінуванню	господарів,	котрі	аж	
ніяк	не	бажали	зіпсувати	собі	свято.	
Однак	Максим	Левицький	упорався	
з	ударами	Степановса	та	Андрійса	
Рубінса.	А	наприкінці	тайму	потягнув	ще	
й	«постріл»	Імантса	Блейделіса.

Власне,	й	Александрс	Колінько	
без	роботи	не	залишався,	зокрема,	
врятувавши	команду	після	виходу	сам	
на	сам	із	ним	Андрія	Воробея.	Одразу	
по	перерві	Валерій	Лобановський	кинув	
у	бій	свіжі	сили	й	українці,	здавалося,	
остаточно	прибрали	контроль	над	грою.	
Два	Сергії	–	Шищенко	та	Серебренников	
–	організували	дві	зразкові	комбінації,	
але	обидва	рази	киянину	не	вистачило	
влучності.
І	все	ж	господарі	отримали	свій	шанс	

зрівняти	рахунок.	Але	Пахарс,	котрий	за	
будь-що	прагнув	виправитися,	влучив	у	
стійку...

***
Якщо	в	першому	матчі	з	Латвією	

українською	збірною	керував	Валерій	
Лобановський,	то	друга	гра	вже	
проходила	без	Васильовича	–	на	стадіоні,	
що	отримав	ім’я	Великого	Тренера,	
менше	ніж	за	рік	після	його	смерті.	На	

ЛАТВІЯ – УКРАЇНА – 0:1
Товариський матч. 15 серпня 2001 р. Рига. Стадіон «Сконто». 7500 глядачів.

Гол:	Мелащенко	(20).

Латвія:	Колінько,	І.М.Степановс,	АСТАФ’ЄВС	(І.В.Степановс,	69),	Землінскіс,	
Лайзанс,	Ісаковс	(Закрешевскіс,	81),	Лукашенко	(Благонадеждінс,	65),	Блейделіс	
(Пучінскіс,	74),	Пахарс,	Рубінс	(Колесниченко,	71),	Верпаковскіс	(Штолцерс,	60).	

Тренер	–	Старковс.
Україна: Левицький	(Перхун,	46),	Парфьонов	(Грановський,	60),	Несмачний	

(Задорожний,	83),	ГОЛОВКО,	Ващук,	Попов	(Федоров,	60),	Співак	(Шищенко,	46),	
Тимощук,	Зубов,	Мелащенко,	Воробей	(Серебренников,	46).

Тренер –	Лобановський.
Арбітр –	Грінак	(Словаччина).	

Сергій
ПЕРХУН
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жаль,	Леонідові	Буряку,	котрий	очолив	
національну	команду	ще	за	життя	свого	
попередника	й	Учителя,	так	і	не	вдалося	
досягти	з	«синьо-жовтими»	ані	турнірних	
успіхів,	ані	бодай	якоїсь	стрункості	та	
стабільності	в	грі.
Лише	моментами	збірна	радувала	

своїх	шанувальників.	Наприклад,	значну	
частину	попередньої	зустрічі	в	Києві	–	
відбірного	поєдинку	Євро-2004	проти	
грізної	Іспанії	–	господарям	навіть	
удавалося	вести	в	рахунку.	Але	потім	
були	незрозуміла	заміна	капітана	Андрія	
Шевченка,	два	пізні	голи	піренейців	і	
лише	на	другій	компенсованій	хвилині	
–	рятівний	диво-постріл	дебютанта	
Олександра	Горшкова...
Зрозуміло,	що	після	таких	подій	

«основі»	треба	було	«видихнути».	
Однак	Латвія	на	той	момент	являла	
собою	зовсім	не	прохідного	суперника.	
Ба	більше	–	лідирувала	у	своїй	відбірній	
групі!	Хто	раптом	забув	–	за	підсумками	
тієї	кампанії	підопічні	Александрса	
Старковса	в	підсумку	здобули	право	
грати	у	фіналі,	а	герой	кваліфікації	Маріс	
Верпаковскіс	їхав	до	Португалії	вже	
гравцем	київського	«Динамо».
Цікаво,	що	серед	суперників	збірної	

України	в	тому	циклі	були	греки,	й	
перемога	над	ними	на	старті	відбору	

стала,	без	сумніву,	найяскравішим	
матчем	нашої	національної	команди	
під	керівництвом	Буряка.	Однак	елліни	
після	тієї	поразки	не	програвали	аж	до	
останнього	туру	фінальної	групи,	а	потім	
і	взагалі	виграли	турнір,	позбавивши	
команду	Латвії	шансу	стати	найбільшою	

сенсацією	Євро-2004.	
...У	Києві	відзначитися	не	вдалося	

ні	Верпаковскісу,	ні	комусь	іншому	
з	гостей,	хоча	не	можна	сказати,	що	
українські	голкіпери	нудьгували.	Свою	
порцію	емоцій	отримали	й	глядачі	–	
незважаючи	навіть	на	те,	що	й	господарі	
поля	обмежилися	лише	реалізованим	
11-метровим.	Досить	дивно,	що	заробив	
його	не	Олег	Венглинський,	котрий	
загрожував	воротам	Колінько	шість	
разів,	влучивши	чотири	та	перевіривши	
на	міцність	штангу.	Коли	здавалося,	
що	зустріч	завершиться	миром,	
Андрій	Воробей	упав	після	зіткнення	
з	Віталійсом	Астаф’євсом.	Вирок	
чітко	виконав	Максим	Калиниченко,	
відкривши	лік	своїм	голам	у	головній	
команді	країни.	

УКРАЇНА – ЛАТВІЯ – 1:0
Товариський матч. 2 квітня 2003 р. Київ.

Стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського. 7 000 глядачів.
Гол:	Калиниченко	(83,	з	пенальті).

Україна:	Шовковський	(Рева,	46),	Несмачний,	Федоров	(Попов,	67),	Тимощук,	
Радченко	(Старостяк,	74),	Дмитрулін	(Головко,	46),	Калиниченко,	ГУСІН	
(Кормильцев,	46),	Воробей,	Воронін	(Серебренников,	55),	Венглинський	

(Онищенко,	70).	Тренер –	Буряк.
Латвія:	Колінько,	І.М.Степановс,	АСТАФ’ЄВС,	Зірніс,	Лайзанс,	Благонадеждінс,	

Ісаковс,	Блейделіс,	Верпаковскіс	(Рімкус,	86),	Рубінс,	Прохоренковс	(Михолап,	73).	
Тренер –	Старковс.

Арбітр	–	Міхал	(Словаччина).	

Попередження: Кормильцев	(60),	Благонадеждінс	(83).

ЦЕ БУЛО, БУЛО...
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СУПЕРНИК

ЛАТВІЯ • Площа: 64 589 кв. км • Населення: 1,987 млн. • Столиця: Рига • Державна мова: латиська • Грошова одиниця: євро

Заснована 1921 р.
Член ФІФА з 1922 р.,
УЄФА – з 1992 р.
Адреса: Olympic	Sports	Centre,
Grostonas	Street	6b,	1013	RIGA.
Телефон:	+371	6729	2988.
Факс:	+371	6731	5604.
E-mail: futbols@lff.lv
Сайт: http://www.lff.lv
Президент	–	Гунтіс	ІДРІКСОНС.

Збірна Латвії з 1922 року провела 339 матчів:	104	
перемоги,	76	нічиїх,	159	поразок,	м’ячі	–	420:567.
Учасник фінального турніру
чемпіонату Європи 2004 р.

Найбільші перемоги –
6:1	(Латвія	–	Литва,	30.5.1935;	Естонія	–	Латвія,	
18.8.1942),	5:0	(Латвія	–	Литва,	1.6.2012).
Найбільша поразка	–	0:12
(Швеція	–	Латвія,	29.5.1927).	

Рекордсмен за кількістю виступів –
Віталійс	АСТАФ’ЄВС	(167	матчів).	
Найкращий снайпер	–
Маріс	ВЕРПАКОВСКІС	(29	м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА на березень 2015 р.	–
95-е	місце.
Найвища позиція за підсумком року: 45	(2009).
Найнижча позиція за підсумком року: 116	(2013).

Домашній стадіон:	«Сконто»,	Рига	(10	000	місць).

Форма команди:	гранатові	футболки	і	труси.	
Резервна: білі	футболки	і	труси.

Федерація футболу Латвії ГВАРДІЙЦІ ЗБІРНОЇ ЛАТВІЇ (матчі)
Віталійс	АСТАФ’ЄВС 167	(1992-2010)
Андрейс	РУБІНС 117	(1998-2011)
Юріс	ЛАЙЗАНС 113	(1998-2013)
Імантс	БЛЕЙДЕЛІС 106	(1995-2007)
Міхаїлс	ЗЕМЛІНСКІС 105	(1992-2005)
Маріс	ВЕРПАКОВСКІС 104	(1999-2014)
Ігорс	СТЕПАНОВС 100	(1995-2011)
Александрс	КОЛІНЬКО 93	(1997–...)
Андрейс	ШТОЛЦЕРС 81	(1994-2005)
Маріанс	ПАХАРС 75	(1996-2007)

НАЙКРАЩІ СНАЙПЕРИ (голи)
Маріс	ВЕРПАКОВСКІС 29	(104*,	1999-2014)
Ерікс	ПЕТЕРСОНС 21	(63,	1929-39)
Віталійс	АСТАФ’ЄВС 16	(167,	1992-2010)
Маріанс	ПАХАРС 15	(75,	1996-2007)
Юріс	ЛАЙЗАНС 15	(113,	1998-2013)
Альбертс	ШЕЙБЕЛІС 14	(54,	1925-39)
Ілья	ВЕСТЕРМАНС 13	(23,	1935-38)
Міхаїлс	ЗЕМЛІНСКІС 12	(105,	1992-2005)
Александрс	ЦАУНЯ 11	(41,	2007–...)
Вітс	РІМКУС 11	(73,	1995-2008)

*	кількість	матчів.
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ЗІРКА

Головний	тренер	сьогоднішнього	
суперника	української	збірної,	як	
виявилося,	наш	земляк.	І	хоча	сам	
запевняє,	що	місцем	його	народження	
Черкащина	стала	випадково,	повз	
цей	факт	просто	не	можна	пройти.	
Благословенний	Шевченків	край	
благословив	Маріана	Пахарса	на	яскраву	
кар’єру	в	футболі.	Нехай	він	і	не	досяг	
висот	іншого	Шевченка	–	Андрія,	на	
батьківщині	колишнього	форварда	
«Сконто»	й	англійського	«Саутгемптона»	
люблять	і	поважають.	Та	й	для	нас	він	
залишається	зовсім	не	чужим...
Хто	охарактеризує	Пахарса	та	його	

ставлення	до	футболу	краще,	ніж...	сам	
Пахарс?	Йому	й	слово.
«Моє	народження	в	Україні	більше	

випадковість,	ніж	закономірність.	Тато,	
що	звідти	родом,	вирішив	повезти	маму,	
яка	була	мною	вагітна,	у	відпустку	на	

батьківщину.	Планували,	що	встигнуть	
повернутися,	але	доля	розсудила,	що	
маю	народитися	там	же,	де	і	Пахарс-
старший...»
«Я	став	першим	латвійським	

футболістом	в	Англії.	Здобув	популярність	
і	там,	і	на	батьківщині.	Це	і	мене	
змінювало,	й	іншим	відкривало	шлях...	
Було	дуже	приємно	отримувати	від	
президента	країни	Вайри	Віке-Фрейберги	
привітання	з	Новим	роком	та	Днем	
Незалежності.	Таке	ставлення	допомогло	
зрозуміти,	що	не	дарма	займаюся	своєю	
справою».
«Кращий	гравець	в	історії	нашого	

футболу	–	Верпаковскіс.	Він	за	збірну	
зробив	те,	що	у	мене	не	виходило,	
хоча	я	дуже	старався.	На	собі	«втягнув»	
команду	на	Євро-2004.	А	що	витворяв	
у	грі	проти	німців!	Я	б	так	не	зумів	при	
всьому	бажанні».

«Успіх	2004-го	досі	залишається	
піком	латвійського	футбольного	життя.	
Тоді	все	склалося.	Підібралася	дуже	
сильна	плеяда	гравців,	більшість	із	
них	виступали	в	хороших	закордонних	
клубах.	Ігрові	зв’язки	дали	багато	чого.	
Ми	з	дитинства	виступали	разом.	Але	й	
без	Александрса	Старковса	нічого	б	не	
було.	Він	блискуче	згуртував	колектив».
«Я	в	професійному	футболі	з	18	років,	

тож	мене	складно	чимось	здивувати.	
Але	ніколи	не	казав,	що	все	знаю.	
Більше	того,	коли	Старковс	покликав	
помічником,	зрозумів,	що	якраз	нічого	
не	знаю.	Багато	деталей,	на	які	гравцем	
уваги	не	звертаєш...»
«Футболіст,	який	не	хоче	потрапити	на	

поле,	ненормальний.	Інша	справа,	що	не	
можна	виносити	конфлікт	на	публічний	
огляд,	щоб	він	не	заважав	команді.	Це	
особисті	стосунки	тренера	і	гравця».

Народжений в Україні Маріанс ПАХАРС
Народився	5	серпня	1976	р.	

в	смт	Чорнобай	(Черкаська	обл.,	УРСР).
Очолив	національну	збірну	в	липні	

2013	р.
Кар’єра гравця:	«Пардаугава»,	

«Сконто/Металс»,	«Сконто»,	
«Саутгемптон»	(Англія),	«Анортосіс»	Кіпр,	
«Юрмала».
Чемпіон	Латвії	1995,	96,	97,	98	рр.	

Володар	Кубка	Латвії	1995,	97,	98	рр.	
Володар	Кубка	Кіпра	2007	р.	Фіналіст	
Кубка	Англії	2003	р.

У збірній Латвії (1996-2007)	провів	75	
матчів,	забив	15	м’ячів.
Учасник	чемпіонату	Європи	2004	р.	
Тренерська кар’єра: «Сконто»	Рига	

(2010-11	–	асистент,	2011-12	–	головний	
тренер),	молодіжна	збірна	Латвії	(2013).

Тренерське досягнення:	володар	Кубка	
Латвії	2012	р.
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ЗБІРНА ЛАТВІЇ

ВОРОТАРІ

Александрс	КОЛІНЬКО 18.06.1975 «Балтика»	Калінінград,	Росія 93 -

Павелс	ШТЕЙНБОРС 21.09.1985 «Гурнік»	Забже,	Польща 0 -

Андріс	ВАНІНС 30.04.1980 «Сьон»,	Швейцарія 63 -

ЗАХИСНИКИ

Каспарс	ГОРКШС 06.11.1981 «Ерготеліс»	Іракліон,	Греція 66 	5

Віталійс	ЯГОДІНСКІС 28.02.1992 «Говерла»	Ужгород,	Україна 1 0

Гінтс	ФРЕЙМАНІС 09.05.1985 «Єлгава» 3 0

Віталійс	МАКСИМЕНКО 08.12.1990 «Венло»,	Нідерланди 12 0

Антонс	КУРАКІНС 01.01.1990 «Вентспілс» 5 0

Каспарс	ДУБРА 20.12.1990 БАТЕ	Борисов,	Білорусь 5 0

Владіславс	ГАБОВС 13.07.1987 «Сокол»	Саратов,	Росія 14 0

Науріс	БУЛЬВІТІС 15.03.1987 «Спартак»	Юрмала 19 2

ПІВЗАХИСНИКИ

Аланс	СИНЕЛЬНИКОВС 14.05.1990 «Вентспілс» 10 	0

Яніс	ІКАУНІЄКС 16.02.1995 «Метц»,	Франція 2 0

Артурс	ЗЮЗІНС 18.06.1991 «Балтика»	Калінінград,	Росія 19 2

Ігорс	ТАРАСОВС 16.10.1988 «Ягеллонія»	Білосток,	Польща 4 0

Олегс	ЛАЙЗАНС 28.03.1987 «Єнисей»	Красноярськ,	Росія 23 0

Александрс	ФЕРТОВС 16.06.1987 «Корона»	Кєльце,	Польща 32 0

Алєксєйс	ВИШНЯКОВС 03.02.1984 «Сконто» 56 7

Юріс	ЖИГАЄВС 14.11.1985 «Вентспілс» 33 	2

Андрейс	КОВАЛОВС 23.03.1989 «Дачія»	Кишинев,	Молдова 10 0

НАПАДНИКИ

Денісс	РАКЕЛС 20.08.1992 «Краковія»	Краків,	Польща 6 0

Едуардс	ВИШНЯКОВС 10.05.1990 «Рух»	Хожув,	Польща 9 0

Валерійс	ШАБАЛА 12.10.1994 «Яблонець»,	Чехія 15 6

Вони можуть вийти проти України
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ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

– Ваш дебют у збірній відбувся ще 
півтора роки тому. Після того – жодного 
матчу в головній команді. Чи очікували 
виклику на цей збір, що передував 
поєдинкам із Чехією та Україною?
–	Так,	для	мене	це	не	було	сюрпризом,	на	

всі	останні	ігри	мене	викликали,	я	був,	так	би	
мовити,	в	обоймі.	Інша	справа	–	що	треба	
скористатися	шансом	і	завоювати	місце	в	
основному	складі.	Сподіваюся,	що	доведу	на	
це	право,	і	тренери	зможуть	довіряти	мені	
повністю.

– Які враження залишив дебютний матч 
за збірну, коли ви вийшли на заміну в 
спарингу з Вірменією у вересні 2014 року?
–	Головне,	що	цей	дебют	відбувся.	Мій	

маленький	шанс	став	реальністю,	за	що	я	
вдячний	Маріансу	Васильовичу	[Пахарсу.	
–	Авт.].	Ми	виграли	з	рахунком	2:0,	тож	
результат	–	однозначно	позитивний.	
Незважаючи	навіть	на	деякі	помилки,	без	
яких	у	мене	не	обійшлося.	Ми	їх	згодом	
розібрали	з	головним	тренером	–	зрештою	
все	в	порядку.

– Збірна Латвії здобула всього два очки 
в чотирьох матчах відбору Євро-2016. 
Відверто малувато. Чого, на вашу думку, 
не вистачає команді для більш вагомих 
результатів? На що налаштовують вас 
тренери?
–	На	кожну	гру	ми	виходимо	битися	–	не	

тільки	за	престиж,	але	й	за	очки.	Віддаємося	
на	полі	повністю.	Вважаю,	такий	підхід	
рано	чи	пізно	принесе	плоди.	Головне	–	не	
зупинятися,	вірити	у	власні	сили,	в	партнерів	
і	тренерів.	Певні	успіхи	вже	є.	Скажімо,	нічия	
з	Туреччиною	–	1:1.	Ми	показали	міцному	
суперникові,	що	не	боїмося	його,	намагалися	
не	поступитися	в	жодному	єдиноборстві,	
билися	за	кожен	клаптик	поля.	Результат	
засвідчив,	що	в	нас	є	команда,	і	що	ця	
команда	хоче	та	вміє	грати	у	футбол.	Маріанс	
Пахарс	налаштовує	нас	на	більш	сміливі,	

більш	агресивні	дії.	Це,	так	би	мовити,	
основний	напрям,	у	якому	ми	рухаємось.

– Із січня 2012 року ви граєте в чемпіонаті 
України. Уклали контракт із київським 
«Динамо», але поки так і не зіграли у 
складі «біло-синіх». Чогось не вистачає 
для того, щоб задовольняти вимоги Сергія 
Реброва? 
–	Це,	напевно,	запитання	до	Сергія	

Станіславовича.	Я	провів	з	«Динамо»	
два	збори,	але	до	складу,	на	жаль,	не	
пробився.	Можливо,	відіграє	роль	те,	
що	зі	своїм	паспортом	Євросоюзу	я	
вважаюся	легіонером,	а	в	Києві	роблять	
ставку	на	місцевих	виконавців...	Та	я	не	
збираюсь	опускати	руки.	На	меті	–	довести	
Сергію	Реброву,	що	він	може	на	мене	
розраховувати,	заслужити	на	свій	шанс	
виступити	у	складі	«Динамо».	Цим	керуюся	
під	час	кожної	гри	українського	чемпіонату.

– За грою національної збірної України, 
вашого суперника в товариському матчі 31 

березня, доводилося спостерігати?
–	Так,	звісно.	Україна	має	дуже	цікаву,	

швидку,	атакуючу	команду.	Слід	остерігатися	
загроз	від	півзахисників	–	Ярмоленка	та	
Коноплянки	з	флангів,	Ротаня	та	Степаненка	
з	центральної	зони.	Це,	очевидно,	буде	
найбільший	наш	головний	біль	у	львівському	
спарингу...

– Наскільки ви звикли жити в Україні? Які 
міста вам найбільше до вподоби?
–	Я	дуже	багато	поїздив	країною...	Відвідав	

Донецьк,	Дніпропетровськ,	Запоріжжя,	
Луцьк.	В	Ужгород	приїжджав	ще	з	дублем	
«Динамо».	Шкода,	що	не	було	достатньо	
часу,	щоб	погуляти	цими	містами,	адже	в	
кожному	з	них	є	на	що	подивитися,	є	свої	
родзинки.	Але	найбільше	подобається	Львів,	
особливо	його	історична	частина.	Якось	із	
друзями	вибрався	туди	у	відпустку,	провели	
кілька	днів.	Незабутні	та	дуже	приємні	
враження!..

Вікторс СОПІРІНС

ВОРОТАРІ

Александрс	КОЛІНЬКО 18.06.1975 «Балтика»	Калінінград,	Росія 93 -

Павелс	ШТЕЙНБОРС 21.09.1985 «Гурнік»	Забже,	Польща 0 -

Андріс	ВАНІНС 30.04.1980 «Сьон»,	Швейцарія 63 -

ЗАХИСНИКИ

Каспарс	ГОРКШС 06.11.1981 «Ерготеліс»	Іракліон,	Греція 66 	5

Віталійс	ЯГОДІНСКІС 28.02.1992 «Говерла»	Ужгород,	Україна 1 0

Гінтс	ФРЕЙМАНІС 09.05.1985 «Єлгава» 3 0

Віталійс	МАКСИМЕНКО 08.12.1990 «Венло»,	Нідерланди 12 0

Антонс	КУРАКІНС 01.01.1990 «Вентспілс» 5 0

Каспарс	ДУБРА 20.12.1990 БАТЕ	Борисов,	Білорусь 5 0

Владіславс	ГАБОВС 13.07.1987 «Сокол»	Саратов,	Росія 14 0

Науріс	БУЛЬВІТІС 15.03.1987 «Спартак»	Юрмала 19 2

ПІВЗАХИСНИКИ

Аланс	СИНЕЛЬНИКОВС 14.05.1990 «Вентспілс» 10 	0

Яніс	ІКАУНІЄКС 16.02.1995 «Метц»,	Франція 2 0

Артурс	ЗЮЗІНС 18.06.1991 «Балтика»	Калінінград,	Росія 19 2

Ігорс	ТАРАСОВС 16.10.1988 «Ягеллонія»	Білосток,	Польща 4 0

Олегс	ЛАЙЗАНС 28.03.1987 «Єнисей»	Красноярськ,	Росія 23 0

Александрс	ФЕРТОВС 16.06.1987 «Корона»	Кєльце,	Польща 32 0

Алєксєйс	ВИШНЯКОВС 03.02.1984 «Сконто» 56 7

Юріс	ЖИГАЄВС 14.11.1985 «Вентспілс» 33 	2

Андрейс	КОВАЛОВС 23.03.1989 «Дачія»	Кишинев,	Молдова 10 0

НАПАДНИКИ

Денісс	РАКЕЛС 20.08.1992 «Краковія»	Краків,	Польща 6 0

Едуардс	ВИШНЯКОВС 10.05.1990 «Рух»	Хожув,	Польща 9 0

Валерійс	ШАБАЛА 12.10.1994 «Яблонець»,	Чехія 15 6

Віталійс
ЯГОДІНСКІС:
«Від Львова –
незабутні
враження!»

Він належить київському «Динамо», 
але зараз виступає в оренді за 
ужгородську «Говерлу». Представник 
латвійського футболу в українському 
чемпіонаті Віталійс Ягодінскіс поділився 
думками про сьогоднішній товариський 
поєдинок.
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Він потрапив до київського «Динамо» 
майже одразу після того, як збірна Латвії 
сенсаційно здобула путівку на фінальний 
турнір Євро-2004. Маріс Верпаковскіс 
тоді був її лідером, регулярно забивав і 
вважався справжньою зіркою.

Вибагливий	київський	уболівальник	тепло	
прийняв	невисокого	стрімкого	форварда,	
той	майже	одразу	вписався	у	склад	і	почав	
поповнювати	свій	гольовий	актив	–	як	у	
чемпіонаті	та	Кубку	України,	так	і	в	Лізі	
чемпіонів.	Загалом	у	складі	«біло-синіх»	
провів	три	з	половиною	сезони,	залишивши	
досить	яскравий	слід	і	добру	пам’ять.	
Незадовго	до	товариської	гри	між	

збірними	України	та	Латвії	Верпаковскіс	
–	найкращий	снайпер	в	історії	латвійської	
національної	команди	–	з’явився	в	її	штабі,	де	
обіймає	посаду	спортивного	директора.

– Маріс, що входить в обов’язки 
менеджера зі спортивних питань збірної? 
Чи не завадить ця діяльність вашій роботі 
на посту президента ФК «Лієпая»?
–	У	збірній	я	займаюся	скаутингом	

–	продивляюся	гравців	та	ділюся	
інформацією	про	їхній	стан	із	головним	
тренером.	По-друге,	виконую	так	звані	
делегатські	та	представницькі	функції	–	
відвідування	офіційних	зустрічей,	обідів,	
якихось	суспільних	заходів.	По-третє,	я	ще	
й	консультант	із	різних	питань...	Це	мій	
перший	збір,	я	тільки	опановую	нову	роботу,	
притираємося	один	до	одного	в	колективі.	
Тому	досить	складно	однозначно	відповісти	
на	це	запитання.	Але	це	три	основні	аспекти	

моєї	діяльності.
Щодо	моїх	президентських	обов’язків	

у	«Лієпаї».	Ми	досить	багато	зробили	в	
клубі	за	минулий	рік,	робота	налагоджена,	
на	всіх	посадах	–	кваліфіковані	
менеджери.	Крім	того,	ігри	збірної	завжди	
відбуваються,	коли	є	«вікна»	в	чемпіонаті,	

тож	і	в	клубній	діяльності	настає	певне	
затишшя.	

– Вам до вподоби саме менеджерські 
функції? Чи, може, замислюєтеся про 
кар’єру тренера?
–	Ні,	щось	у	тренери	не	тягне.	Як	на	мене,	

це	часто	невдячна	і	дуже	важка	робота.	А	ось	
посада	менеджера	чи	агента	–	це,	відчуваю,	
моє.	Тому	дуже	задоволений	тим,	чим	
займаюся	зараз.	І	в	цій	ролі	мені	цікаво.

– У 2004 році, не в останню чергу завдяки 
вам, Латвія пережила футбольний бум? Як 
із популярністю футболу сьогодні?
–	Звичайно,	нинішній	стан	справ	не	

можна	порівнювати	з	тим,	що	було	вже	
понад	десять	років	тому.	Тоді	футбол	був	
спортом	номер	один	у	Латвії.	Зараз,	на	
жаль,	він	поступився	першістю	баскетболу	
та	хокею.	Результатів	немає	–	звідки	ж	
узятися	футбольному	буму...	Але	для	того	
ми	й	працюємо,	щоб	повернути	славні	часи.	
Працюємо	на	результат.	Маріанс	Пахарс	
створює,	по	суті,	нову	команду,	він	занурився	
в	копітку	роботу.	Аби	побачити	її	плоди,	
потрібен	час.	Я	впевнений,	що	зовсім	скоро	
збірна	Латвії	знову	боротиметься	за	вихід	у	
фінальну	частину	чемпіонату	Європи	чи	світу.

– Чи пов’язаний істотний спад результатів 
збірної тільки з тим, що зі сцени поступово 
зійшло ваше зіркове покоління? Чи є інші 
причини?
–	Так,	одна	з	основних	причин	–	брак	

гравців	високого	рівня,	лідерів,	які	б	
грали	в	авторитетних	клубах,	у	сильних	
чемпіонатах.	Астаф’євс,	Степановс,	Рубінс,	
Пахарс,	Колінько,	я	–	всі	ми	виступали	на	
досить	високому	клубному	рівні,	тому,	

Маріс ВЕРПАКОВСКІС:
«Україна та «Динамо» – не чужі для мене»

Маріс ВЕРПАКОВСКІС
Народився	15	жовтня	1979	р.	в	Лієпаї.
Спортивний	директор	збірної	Латвії.
Ігрове	амплуа	–	нападник.
Кар’єра гравця:	«Металургс»	Лієпая	(1995-2000),	

«Сконто»	Рига	(2000-03),	«Динамо»	Київ,	Україна	
(2003-07),	«Хетафе»,	Іспанія	(2007),	«Хайдук»	Спліт,	
Хорватія	(2007-08),	«Сельта»	Віго,	Іспанія	(2008-09),	
«Ерготеліс»	Іракліон,	Греція	(2009-11,	2013-14),	
«Баку»,	Азербайджан	(2011-12),	«Лієпая»	(2014).	

Чемпіон	Латвії	2001,	2002,	2003	рр.	Володар	
Кубка	Латвії	2001,	2002	рр.	Чемпіон	України	2004	р.	
Володар	Кубка	України	2005,	2006	рр.	Володар	Кубка	
Азербайджану	2012	р.

У збірній Латвії (1999-2014)	провів	104	матчі,	
29	м’ячів.	

Переможець	Кубку	Балтії	2001,	2003,	2008,	
2014	рр.	Учасник	Євро-2004.

Найкращий	футболіст	Латвії	2003,	2004	рр.
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звичайно	ж,	і	рівень	збірної	був	вищим.	
Цього	зараз	не	вистачає.	Багато	наших	
гравців	представляють	першість	Польщі,	
але	це	–	далеко	не	орієнтир	для	того,	щоб	
вирішувати	серйозні	завдання	у	змаганнях	
національних	команд.	На	жаль,	в	останні	
два	роки	ніяк	не	вибереться	з	травм	Цауня,	
один	із	лідерів	збірної	та	російського	ЦСКA.	
Але,	сподіваємося,	що	молоді	зірочки,	які	
з’являтимуться	та	виїжджатимуть	у	більш	
сильні	західні	клуби,	сформують	основу	для	
нової	збірної.	Скажімо,	Ікаунієкс	представляє	
французький	«Метц»,	хочеться	вважати	його	
першою	ластівкою.

– Чи вдається вам стежити за 
українським футболом, за «Динамо»?
–	Авжеж,	я	стежу	за	українським	

чемпіонатом	і	дуже	радий	за	«Динамо»,	
яке	після	років	відступу	знову	лідирує,	
демонструючи	при	цьому	яскраву,	змістовну	
та	результативну	гру.	«Динамо»	–	не	чужа	
для	мене	команда,	я	там	провів	одні	з	
найкращих	років	своєї	кар’єри,	тож	її	успіхам	
не	можу	не	радіти.	Дуже	радий	за	Реброва,	
відчувається,	що	йому	подобається	те,	чим	
він	займається,	і	на	тренерській	посаді	
Сергій	розкривається	по-новому.	Останній	
міжнародний	матч,	у	якому	динамівці	
вдома	розгромили	«Евертон»,	потрапив	
у	центр	уваги	всієї	футбольної	Європи.	
Гадаю,	Ребров	–	саме	той	тренер,	якого	
Ігор	Суркіс	в	останні	роки	шукав.	З	одного	
боку,	зберігаються	і	продовжуються	традиції	
«Динамо»,	з	іншого	–	колектив	перебудовує	
свою	гру	під	сучасні	зразки,	і	це	дає	результат.	
Я	радий	за	Олега	Гусєва,	Олександра	
Шовковського.	Мені	довелося	пограти	поруч	
із	цими	дійсно	видатними	майстрами,	які	
досі	є	лідерами	команди.	У	зірки	першої	
величини	пробивається	Андрій	Ярмоленко.	
Я	вболіватиму	за	«Динамо»	в	Лізі	Європи.	
Сподіваюся,	кияни	поборються	за	трофей.	
Клуб	та	його	президент	заслуговують	на	

велику	перемогу	та	гучний	титул.
– Підтримуєте стосунки з кимось із 

колишніх партнерів по «Динамо»?
–	Телефоную	Горану	Сабличу,	Бадру	

Каддурі	та	Георгію	Пеєву.	А	з	Єрко	Лєко	ми	
взагалі	дуже	добрі	приятелі	–	бодай	раз	на	
рік	намагаємося	зустрічатися.

– В Україні наразі склалася вкрай 
непроста політична ситуація. Латвія – одна 
з тих країн, народ якої щиро підтримує 
українців у їхній боротьбі за незалежність...
–	Звичайно,	ми	стежимо	за	тим,	що	

відбувається	в	Україні.	І	щиросердно	
переживаємо.	Я	там	досить	довго	прожив,	
і	зараз	серце	кров’ю	обливається,	коли	
дивлюсь	новини	про	події	на	сході	держави...	
Дуже	сподіваюся,	що	скоро	весь	цей	жах	
закінчиться,	і	війна	вщухне.	Не	повинні	гинути	
мирні	люди.

– Футбол у цій ситуації може якось 
допомогти об’єднати народ?
–	Хотілося	б	вірити...	Спорт	і	культура	іноді	

дійсно	виступають	в	якості	об’єднувальних	
факторів.	Як	би	там	було,	сподіваюся	на	те,	
що	ця	криза	скінчиться...

– У 2003 році Латвія програла в Києві 
спаринг, але невдовзі після цього 
завоювала путівку на Євро. Чого чекаєте від 
нинішньої зустрічі з Україною?
–	Дуже	добре	буде	проекзаменувати	

нашу	збірну	в	зустрічі	з	таким	сильним	
суперником,	як	Україна.	Це	буде	хороший	
«лакмус».	І	–	потрібний	досвід.	Ні	для	
кого	не	секрет,	що	сьогодні	українці	
набагато	сильніші	від	наших	хлопців,	у	
складі	«синьо-жовтих»	багато	виконавців,	
що	постійно	грають	у	Лізі	Чемпіонів,	Лізі	
Європи.	У	свою	чергу,	для	латвійців	це	
шанс	показати	себе,	продемонструвати	
свої	реальні	здібності.	Сподіваюся,	
ми	виступимо	гідним	опонентом	для	
господарів,	а	гра	вийде	цікавою	та	
корисною	для	обох	команд.

Вікторс СОПІРІНС



ІСТОРІЯ

 Після	Першої	світової	війни	та	здобуття	Латвією	незалежності,	
в	червні	1921	року,	було	засновано	
Латвійський	футбольний	союз,	який	
проводив	національні	чемпіонати	до	
1927	року.	Потім	це	право	було	надане	
прем’єр-лізі	країни.	Десять	років	потому	був	

розіграний	перший	Кубок	Латвії,	в	якому	
стартували	78	команд.

 У	1922	році	Латвія	увійшла	до	ФІФА,	а	вже	за	два	роки	
після	свого	дебюту	на	міжнародній	

арені	збірна	країни	взяла	участь	в	
Олімпійських	іграх-1924	у	Парижі.	

Щоправда,	там	
латвійці	в	

першому	ж	колі	натрапили	на	господарів	
турніру,	котрі	були	значно	сильнішими	
–	7:0.	Ось	склад	гостей	із	Балтії	в	тій	
зустрічі:	Арвідс	Юргенс,	Карліс	Асманіс,	
Александрс	Рога,	Чеславс	Станчікс,	Карліс	
Боне,	Паулс	Соколовс,	Аркадійс	Павловс,	
Вальдемарс	Пладе,	Едвінс	Барда,	Арвідс	
Барда	та	Рудольф	Барда.	Тренував	
колектив	Юріс	Редліхс.	

 Другим	великим	турніром	збірної	Латвії	міг	стати	ЧС-1938.	
Однак,	перегравши	в	дуелі	за	
путівку	на	останній	передвоєнний	
мундіаль	сусідів-литовців,	
у	наступному	етапі	латвійці	

поступилися	команді	Австрії.

 Збірна	Латвійської	РСР	брала	участь	у	всіх	чотирьох	футбольних	турнірах	
Спартакіад	народів	СРСР.	У	1956	році	
фінішувала	на	10-му	місці,	у	1979	і	1983	
не	проходила	попередній	етап,	і	лише	в	
1986-му	досягла	відносного	успіху,	посівши	
шосту	позицію.	Цікаво,	що	завершальний	
спартакіадний	турнір	проходив	на	
українських	стадіонах	(латвійці	грали	в	
Харкові,	Запоріжжі	та	Орджонікідзе),	і	саме	
збірна	України	стала	переможцем.

 У	1945-91	роках	формат	першості	Латвійської	РСР	неодноразово	
змінювався,	поки	в	1963	року	нарешті	не	
з’явився	вищий	дивізіон	–	A Klase.	Тим	часом	
у	чемпіонаті	та	першостях	СРСР	брали	участь	
до	трьох	латвійських	клубів.	Найвідоміший	–	
«Даугава».	

 Кольори	«Даугави»	захищали	такі	майстри	шкіряного	м’яча,	як	
Сергій	Шавло,	Александрс	Старковс	і	Євген	

Чемпіони бурштинового узбережжя
Футбол отримав прописку в Латвії на самому початку ХХ століття. Перший 

офіційний матч був зіграний в 1906 році на турнірі, організованому спортивним 
товариством «Кейзармежс». Клубний рух невдовзі започаткували британські моряки 
та німці, що працювали на місцевих підприємствах. У 1910-му, після заснування 
ризького колективу «Аматіеріс», розпочала діяльність столична футбольна ліга, яка 
проводила змагання в період з 1910 по 1915 рік.

ФК «СКОНТО»
Рига

Євген
МІЛЕВСЬКИЙ

Михаїлс
ЗЕМЛІНСКІС

Александрс
СТАРКОВС

Александрс
ЦАУНЯ

ЗІРКИ ЛАТВІЙСЬКОГО ФУТБОЛУ

Віталійс
АСТАФ’ЄВС
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Мілевський.	Останній	залишився	серед	
найкращих	снайперів	першої	радянської	ліги.	
Емігрувавши	наприкінці	1980-х	в	Австрію	й	
отримавши	громадянство,	настільки	проявив	
себе	у	складі	віденської	«Аустрії»,	що	навіть	
увійшов	до	розширеного	списку	кандидатів	
на	участь	у	ЧС-1990.	Однак	за	австрійський	
бундестім	так	і	не	зіграв,	а	ось	за	збірну	Латвії	
провів	три	матчі,	забивши	гол	португальцям	у	
відборі	до	Євро-96.

 Уродженець	Риги	й	вихованець	місцевих	футбольних	шкіл	ВЕФ	і	
«Даугава»	–	знаменитий	Леонід	Островський,	
чиї	найкращі	роки	пройшли	в	київському	
«Динамо».	Щоправда,	перед	тим,	як	з’явитися	
в	українській	столиці,	лівий	захисник	зміцнив	
оборонний	мур	московського	«Торпедо»,	
здобувши	там	чемпіонське	звання	та	кубок	
1960	року.	У	«Динамо»	під	орудою	Віктора	
Маслова	Островський	ще	двічі	став	чемпіоном	
і	стільки	ж	разів	–	кубковим	лауреатом.	Зіграв	
у	збірній	СРСР	на	світових	першостях	1958,	
1962	і	1966	років.	

 У	серпні	1991	року	Латвія	остаточно	здобула	незалежність,	через	рік	
щойно	заснована	федерація	футболу	
країни	була	прийнята	до	УЄФА	й	поновила	
національні	чемпіонати.	Лідером	нової	епохи	
став	«Сконто».	В	активі	клубу	–	15	перемог	у	
першостях	і	8	у	Кубку	Латвії,	причому	14-річна	
чемпіонська	серія	(1992-2004)	є	рекордною	
для	Європи.	13	із	цих	тріумфів	рижани	
здобували	за	допомоги	Міхаїлса	Землінскіса.

 Землінскіса	було	визнано	найкращим	гравцем	Латвії	1998	року.	Окрім	нього,	
найвищу	індивідуальну	нагороду	країни	
здобували	також	Віталійс	Астаф’євс	і	Маріанс	
Пахарс	(по	три	рази),	Маріс	Верпаковскіс,	
Каспарс	Горкшс,	Александрс	Цауня,	Андріс	
Ванінс	та	Александрс	Колінько	(по	два),	Юріс	

Шевляковс,	Юріс	Лайзанс	та	Ігорс	Степановс.	
Цікаво,	що	в	Астаф’євса	перерва	між	другим	і	
третім	титулами	розтягнулася	аж	на	11	років	
–	із	1996	до	2007.		

 Помилкою	буде	припущення,	що	абсолютно	всі	рекорди	чемпіонатів	
Латвії	належать	«Сконто»	і	його	гравцям.	
Скажімо,	найвищий	очковий	показник	–	в	
активі	«Вентспілса»	(83	пункти	в	36	матчах	
2014	року).	Найбільше	перемог	в	одному	

турнірі	здобув	лієпайський	«Металургс»	
–	27	з	32	можливих	у	2009-му.	Він	же	в	28	
іграх	сезону-2003	забив	у	чужі	ворота	100	
м’ячів.	Жодного	разу	футболку	«Сконто»	
не	надягав	рекордсмен-гвардієць	Ігорс	
Корабльовс,	котрий	загалом	провів	у	
національних	першостях	475	матчів.	
Найстарший	учасник	змагань	–	46-річний	
Яніс	Медніс	–	представляв	ризьке	«Торпедо»,	
наймолодший	–	15-річний	Валерійс	Шабала	
–	«Даугаву»,	а	найвправніший	«стрілець»	у	

НАЙСТАРШИЙ І НАЙВДАЛІШИЙ
Свій перший матч збірна Латвії зіграла 4 вересня 1922 року проти збірної Естонії 

(1:1). Відтоді саме з естонцями та іншим сусідом по балтійському узбережжю – 
Латвією – «червоно-біло-червоні» зустрічалися найчастіше (52 і 50 матчів відповідно). 
За пропозицією Латвійського футбольного союзу для цих трьох країн був заснований 
Балтійський кубок. Перший розіграш відбувся 1928 року, що робить турнір найстаршим у 
Європі серед змагань подібного формату. 

Список переможців відкрила саме Латвія, по черзі перемігши литовців (3:0) і господарів-
естонців (1:0). Наразі в активі сьогоднішнього суперника українців – 12 «міжнародно-
внутрішніх» титулів, 10 здобула Литва, три – Естонія. Якщо враховувати й турніри 
радянської доби (до них долучалася й команда Білоруської РСР, іноді три балтійські країни 
виставляли по дві збірні), то лідерство Латвії буде ще впевненішим: 22 – 17 – 8.   

Саме в рамках Кубку Балтії провела свій перший матч відновлена збірна Латвії – знов-
таки проти естонців, 16 листопада 1991 року. Торішній виграш турніру приніс латвійцям 
останній поки що титул, причому змагання розширилися за рахунок нового учасника – 
Фінляндії.
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рамках	одного	матчу	–	автор	7	голів	у	ворота	
«Зібенса»	Станіслав	Дубровін	–	«Даугавпілс».

 І	все	ж	«Сконто»	добряче	попрацював	над	заповненням	різних	рекордних	
реєстрів.	155	із	своїх	210	голів	провів	у	складі	
ризького	клубу	уродженець	Калінінграда	
Михаїл	Михолап.	У	чемпіонаті	1998	
року	«Сконто»	розтрощив	«Валмієру»	із	
волейбольним	рахунком	15:2.	Окрім	цього,	
столичні	рекордсмени	двічі	вигравали	по	12:0	
і	двічі	по	11:0.	У	сезоні-1993	клуб	пропустив	
усього	7	мячів	у	18	поєдинках.	Тричі	–	в	
1994,	1995	і	1997	рр.	–	підопічні	Старковса	
завершували	першість	без	поразок.

 Маріанс	Пахарс	–	найвідоміший	
із	латвійських	«легіонерів».	У	

1999-2006	роках	він	провів	за	англійський	
«Саутгемптон»	137	матчів	і	забив	43	м’ячі.	
Виступами	в	клубах	Туманного	Альбіону	
запам’яталися	також	Астаф’євс	(«Брістоль	
Роверс»),	Колінько	(«Крістал	Пелес»),	
Андрейс	Штолцерс	(«Фулхем»),	Степановс	
(«Арсенал»).	Штолцерс	також	захищав	
кольори	донецького	«Шахтаря»	(1998-2000,	
49	матчів,	14	м’ячів),	а	згодом	його	вдало	
«підмінив»	Верпаковскіс	–	47	матчів	і	18	
м’ячів	за	київське	«Динамо»	(2003-2007).	

 В	історії	національної	команди	Латвії	зафіксовано	сім	випадків,	
коли	її	гравці	робили	хет-трики.	Щоправда,	
всі	вони	стосуються	довоєнного	періоду.	
Тричі	по	три	голи	забивав	Ерікс	Петерсонс,	
котрого	включено	до	символічної	збірної	
латвійського	футболу	ХХ	століття.	Окрім	
нього	туди	потрапили	ще	троє	патріархів	
латвійського	спорту	–	Альфонс	Єгерс,	Георгійс	
Смирновс	і	Гунарс	Ульманіс.	Компанію	їм	
склали	Старковс,	Мілевський,	Колінько,	
Степановс,	Астаф’євс,	Верпаковскіс	і	Пахарс.	
Найкращим	тренером	визнаний	Старковс.

НОВІ ЗІРКИ СТАРОГО СВІТУ
Найбільшим успіхом в історії латвійського футболу є вихід збірної країни у 

фінальну частину європейської першості 2004 року. За підсумками відбірного 
турніру команда посіла друге місце у свої групі, поступившись тільки Швеції, 
але випередивши Польщу з Угорщиною. Причому в переможців квінтету 
підопічні Александрса Старковса відібрали п’ять очок із шести. Саме 
мінімальна перемога над шведами в останньому турі, здобута за рахунок 
гола Верпаковскіса, дозволила латвійцям узяти участь у плей-офф. Суперник 
– Туреччина, на той момент офіційно третя команда планети – вважалася 
фаворитом. Але ще один влучний удар лідера атак команди Латвії дозволив 
подолати опонента в рідних стінах, за рекордної 10-тисячної аудиторії – 1:0. 
Забив Верпаковскіс і в матчі-відповіді, де також відзначився Лайзанс. Нічия 2:2 
вивела Латвію в фінальний раунд.

У Португалії сенсаційний новачок потрапив до «групи смерті», але вже в 
стартовій грі ледь не створив нове диво: гол Верпаковскіса дозволяв латвійцям 
до 73-ї хвилини обігравати Чехію. В підсумку суперник виявився сильнішим, але 
в наступній зустрічі латвійці не дали себе перемогти одному з фаворитів 
– Німеччині (0:0). І лише в заключному турі, в протистоянні з Нідерландами, 
сили були нерівними – 0:3. Однак додому Старковс і його команда все одно 
поверталися як тріумфатори.

 | 23

І Ї



| 35 Матч національних збірних. Україна – Латвія  | 23

І Ї



36 | Матч національних збірних. Україна – Латвія

РЕЄСТР

Остання	гра	2014	року	надала	
наставникам	української	збірної	можливість	
перевірити	в	ділі	виконавців	із	найближчого	
резерву,	котрі	не	мали	достатньої	практики	
в	офіційних	поєдинках.	У	порівнянні	з	
попереднім	матчем	–	відбірною	грою	Євро-
2016	у	Люксембурзі	–	зі	стартових	хвилин	на	
газоні	«Олімпійського»	з’явився	лише	Денис	
Олійник,	який	і	сам	не	входить	до	кола	
основних	гравців	національної	команди.	
У	«синьо-жовтих»	відбулося	цього	

вечора	одразу	три	дебюти.	Голкіпер	
«Дніпра»	Денис	Бойко	дав	перепочити	
Андрію	П’ятову,	що	відіграв	решту	матчів	
сезону	без	замін.	Уперше	форму	збірної	
надягли	захисники	«Зорі»	Віталій	Вернидуб	
та	Андрій	Пилявський.	
Навряд	чи	можна	собі	було	уявити,	що	

ще	бодай	колись	стартовий	склад	українців	
буде	таким	же.	Тренери,	вочевидь,	ставили	
за	мету	познайомитися	з	індивідуальною	
здатністю	кожного	з	кандидатів	вирішувати	
поставлені	перед	ними	колективні	
завдання.	
Експеримент,	на	жаль,	засвідчив,	

що	якісного	підсилення	від	резервістів	
головній	команді	країни	поки	що	годі	
чекати.	Серед	тих,	хто	заслуговує	бути	
відзначеним	на	тлі	інших	–	добре	знайомі	
імена:	Руслан	Ротань,	Олег	Гусєв,	Роман	
Безус.	Останній	на	19-й	хвилині	зі	складної	
позиції	влучно	та	підступно	пробив	по	
воротах,	але	голкіпер	продемонстрував	
реакцію.
Вернидуб	з	Іваном	Ордецем	не	

обійшлися	без	помилок	у	центральній	

Експеримент без мотивації

Товариський матч. 18 листопада 2014 р.
Київ. НСК «Олімпійський». 15 000 глядачів.

УКРАЇНА:	Бойко,	Гусєв,	Вернидуб	(Ковальчук,	
46),	Ордець,	Морозюк	(Федецький,	67),	Ротань	
(Тимощук,	77),	Пилявський,	Олійник	(Ярмоленко,	
46),	Безус	(Сидорчук,	77),	Хомченовський	
(Коноплянка,	46),	Будківський.	Тренер	–	Фоменко.
Запасні:	П’ятов,	М.Шевченко,	Хачеріді,	Зозуля,	
Шевчук,	Ракицький.

ЛИТВА:	Черняускас,	Фрейдгемас,	Киянскас,	
Славіцкас,	Казлаускас	(Андрюшкявічус,	82),	
Жулпа,	Вайткунас,	Матулявічус	(Станкявічус,	66),	
Новіковас	(Калонас,	75),	Хведукас,	Кукліс	(Черних,	
58).	Тренер	–	Панкратьєв.
Запасні: Зубас,	Еліошус,	Бенюшис,	Сиргедас,	
Боровський.

Арбітр	–	Агаєв,	асистенти –	Зейналов,	Хусейнов	
(Азербайджан).

Попередження:	Фрейдгемас	(15),	Коноплянка	
(71),	Тимощук	(83).

Удари по воротах:	15	(7)	–	6	(0).	Із них у 
площину:	7	(5)	–	5	(0).	Кутові: 3	(2)	–	2	(1).	
Офсайди:	3	(1)	–	0.	Фоли: 14	(7)	–	20	(11).	
Володіння м’ячем	(%):	63	(63)	–	37	(37).
У	дужках	–	показники	першого	тайму.

УКРАЇНА 0 
ЛИТВА 0 
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зоні	оборони	навіть	проти	команди	
Литви,	що	не	належить	до	грандів.	Навряд	
чи	залишилися	задоволеними	своїми	
діями	в	цій	зустрічі	Пилявський,	Дмитро	
Хомченовський	і	Олійник	(не	зміг	зблизька	
переграти	воротаря	суперників	на	27-й	
хвилині).	Для	дебютантів	і	новачків	такі	
шанси	інколи	на	вагу	золота	і	втрачати	їх	
має	бути	шкода.
Куди	більш	зрозумілий	майже	

канікулярний	настрій	лідерів	збірної	
Андрія	Ярмоленка	та	Євгена	Коноплянки	
–	навіть	їхня	поява	на	полі	по	перерві	
якогось	реального	зламу	в	гру	не	принесла.	
Щоправда,	саме	динамівець	(найкращий	
наш	снайпер	у	сезоні,	що	завершувався)	
був	найближчим	до	успіху,	але	поцілити	у	
своєму	фірмовому	стилі	в	дальній	кут	воріт	
гостей	на	63-й	хвилині	не	зміг	і	він.
Не	досягли	мети	й	удари	Коноплянки	

(69-а	хвилина)	та	Федецького	(71-а).	А	ось	
Денисові	Бойку,	аби	свій	дебют	відзначити	
«сухим»	матчем,	попрацювати	таки	
довелося.	На	53-й	хвилині	він	в	ефектному	
польоті	парирував	«постріл»	Арвідаса	
Новіковаса,	а	на	73-й	урятував	команду	
вдруге,	вигравши	дуель	у	Сімонаса	
Станкявічуса.

Михайло ФОМЕНКО: «Ми отримали достатньо інформації по футболістах, яким було надано можливість 
себе проявити... На жаль, цей матч проводився після офіційного поєдинку, а не перед ним. Якби зустрічі 
з Литвою і Люксембургом можна було поміняти місцями, то сьогоднішній зміст гри збірної України був би 
іншим. Зокрема, на мотивацію хлопців міг би вплинути більш високий рівень суперника. Наразі ж далеко не всі 

якості хлопців були з ними на полі...»

Ігор ПАНКРАТЬЄВ: «Насамперед, добре, що наші хлопці вистояли психологічно, адже попередній матч ми 
програли Швейцарії з великим рахунком... Товариські ігри потрібні насамперед для того, щоб перевіряти 
молодь. У нас сьогодні дебютували 19-річні хлопці, їхнім виступом я задоволений. Та й загалом уся команда 
старалася й викладалася повністю».
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Господарі,	здалося,	явно	налаштовані	
були	приголомшити	суперника.	Вже	
на	п’ятій	хвилині	Іско,	Інієста	та	Сільва	
на	«раз-два-три»	розібрали	оборону	
«синьо-жовтих»,	але	простріл	гравця	
«МанСіті»	на	Морату	перекрив	
Олександр	Кучер.	Незабаром	з	того	ж	
лівого	флангу	загрожував	Альба,	згодом	
з	правого	–	Мората,	що	низом	бив	у	
дальній	кут.	
Однак	плани	іспанців	виграти	матч	

«з	наскоку»	успіхом	не	увінчалися.	
Вистоявши,	українці	й	собі	зметикували	
на	гольовий	момент.	На	подачу	Руслана	
Ротаня	зі	штрафного	з-за	спин	іспанців	
виринув	Артем	Федецький	та	пробив	у	
дотик.	На	жаль,	м’яч	не	ліг	захиснику	на	
ногу	як	слід.
Ще	більш	небезпечним	вийшов	

епізод	за	участю	цієї	парочки	на	27-й	
хвилині.	Вигравши	у	своїх	іспанських	
візаві	верхову	боротьбу	у	штрафному,	
Федецький	повернув	боржок,	скинувши	
м’яч	під	удар	одноклубнику.	Ротань	
цілився	в	дальній	кут,	але	пробив	поруч	
із	стійкою.	Касільяс	був	би	безсилий	
урятувати	команду.
І,	як	це	часто	буває,	настала	миттєва	

розплата.	Інієста,	Коке	та	Мората	розрізали	
захист	суперника	по	центру,	фактично	
поставивши	мат	у	три	ходи.	Особливо	
гарним	вийшов	пас	Коке	в	дотик.	Форварду	
«Ювентуса»	залишалося	виграти	спринт	
у	не	найшвидшого	Хачеріді.	Підкат	того	
був	останнім	шансом	врятувати	ситуацію,	
але	тільки	погіршив	справу	–	рикошетом	
від	ноги	динамівця	м’яч	злетів	у	повітря	і	
приземлився	за	спиною	П’ятова	в	сітці.

Гідно, але не плідно

Відбірний матч Євро-2016. 27 березня 2015 р. 
Севілья. Стадіон «Рамон Санчес Пісхуан».
37 000 глядачів.
Гол: Мората	(28).
Іспанія: Касільяс,	Піке,	Рамос,	Хуанфран,	Альба	
(Бернат,	78),	Бускетс,	Інієста	(Касорла,	74),	Коке,	
Сільва,	Іско,	Мората	(Педро,	65).	Тренер	–	дель	
Боске.
Запасні:	Асенхо,	де	Хеа,	Альбіоль,	Бартра,	Хуанмі,	
Фабрегас,	Карвахаль,	Суарес.
Україна: П’ятов,	Хачеріді,	Кучер,	Шевчук,	
Федецький,	Тимощук,	Степаненко	(Гармаш,	
76),	Ротань,	Ярмоленко,	Зозуля	(Кравець,	32,	
Будківський,	90+1),	Коноплянка.	Тренер	–	
Фоменко.
Запасні: Бойко,	Рибка,	Бурда,	Гусєв,	Олійник,	
Морозюк,	Безус,	Ракицький,	Рибалка.	
Арбітр	–	Чакир,	асистенти	–	Дуран,	Енгюн	
(Туреччина).
Попередження:	Рамос	(50)	–	Федецький	(16),	
Кравець	(54),	Кучер	(72).
Удари по воротах:	17	(9)	–	9	(4).	Із них у 
площину:	5	(3)	–	2	(0).	Кутові:	2	(1)	–	5	(2).	
Офсайди:	1	(1)	–	1	(1).	Фоли: 15	(6)	–	24	(8).	
Володіння м’ячем (%):	64	–	36.	
У	дужках	–	показники	першого	тайму.

ІСПАНІЯ 1 
УКРАЇНА 0 

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ-2016
Відбірний турнір. Група С
Матчі 5-го туру (27.03). Македонія	–	Білорусь	–	
1:2,	Словаччина	–	Люксембург	–	3:0.

І В Н П М О
1.	Словаччина 5 5 0	 0	 11–2	 15
2.	Іспанія	 5	 4	 0	 1	 14–3	 12
3. УКРАЇНА 5 3 0 2 6–2 9
4.	Білорусь 5	 1	 1	 3	 4–10	 4
5.	Македонія	 5	 1	 0	 4	 5–12	 3
6.	Люксембург	 5	 0	 1	 4	 3–14	 1
Наступні матчі
14.06.	Україна	–	Люксембург,	Білорусь	–	Іспанія,	
Словаччина	–	Македонія.	
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Незадовго	до	перерви	рахунок	міг	
збільшитися,	але	українців	«підстрахувала»	
хрестовина,	коли	Сільва	зі	штрафного	
знайшов	голову	Серхіо	Рамоса.
Та	українці	не	збиралися	опускати	рук.	

Ще	раз	Ротань	асистував	Федецькому,	
але	той	не	дотягнувся	до	м’яча.	І	двічі	
воротам	Касільяса	загрожував	сам	
Руслан.	На	51-й	хвилині	пробив	настільки	
хитро	і	незручно	для	мадридця,	що	той	
лише	в	останній	момент	зреагував	на	
відскок	від	швидкого	севільського	газону.	
А	ще	за	кілька	хвилин	іспанський	кіпер,	
котрого	запресингував	Артем	Кравець,	
уже	особисто	виклав	Ротаню	м’яч	немов	
на	тарілочці	і	змушений	був	прийняти	на	
себе	гарматний	удар	хавбека.
Епізод	практично	повторився	ще	

десять	хвилин	потому.	Правда,	вихід	
Ротаня	на	чисту	ударну	позицію	вже	
став	наслідком	не	чужої	помилки,	
а	осмисленої	атаки	лівим	флангом.	
Забивати	після	пасу	Кравця,	крім	
Ротаня,	міг	ще	й	Коноплянка.	Обидва,	
схоже,	трохи	остовпіли	від	почуття	
повної	свободи	в	чужому	майданчику.	
У	підсумку	Касільяс	відбувся	легким	
переляком	–	адекватна	ціна	за	те,	що	ти	
зловив	м’яч,	а	не	шукаєш	його	в	сітці.
У	володіннях	П’ятова	особливих	

небезпек	не	виникало	аж	до	
передостанньої	хвилини,	коли	Іско	
вивів	на	удар	Санті	Касорлу.	Той	бив	
«на	техніку»,	але	й	воротарська	техніка	
нашого	вартового	в	цьому	моменті	була	
на	висоті	–	зіграв	надійно	й	ефектно.
Втративши	з	трьома	очками	ще	й	трьох	

гравців	(Зозуля	зашкутильгав	і	попросив	
заміну,	пошкодження	зазнав	Степаненко,	
а	Кравець	розсік	брову	в	зіткненні	з	
Рамосом),	збірна	України,	тим	не	менш,	
зберегла	обличчя.

Михайло ФОМЕНКО: «Шкодую лише про результат. 
Претензій до хлопців немає, вони виконали те, що від них 
вимагалося. Перебудувавшись у другому таймі, ми стали 
активніше вступати в боротьбу за м’яч у володіннях суперника. 
У результаті стали виникати слушні нагоди. Для виїзного матчу 
з Іспанією їх було створено достатньо. Принаймні, щоб зрівняти 
рахунок. На жаль, ці моменти не були реалізовані... Не думаю, що сьогодні ми сильно 
погіршили своє становище. Тим більше, що Македонія і Білорусь зіграли так, як нас 
влаштовує. Ми не дуже відстаємо в турнірній таблиці від іспанців, при цьому ще 
прийматимемо їх удома. Отже, нічого не втрачено – вся боротьба попереду».

Вісенте ДЕЛЬ БОСКЕ: «Ми сильно провели перший тайм, але 
після перерви діяли менш інтенсивно – «підсіли», менше володіли 
м’ячем, створювали менше гольових моментів. Збірна України, 
як ми й очікували, виявилася дуже непростим суперником. Але 

нам вдалося позбавити гостей деяких їхніх козирів. Зокрема, 
Хуанфран добре діяв проти Коноплянки. Альба грав фантастично, 

доки не зазнав ушкодження. Дуже мобільним був Мората. Він відмінно скористався 
блискучим пасом Коке».
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Цими днями свій перший за 
останні півроку збір проводить 
українська національна команда 
20-річних (головний тренер – 
Олександр Петраков), якій уже 
в травні виступати на молодіжному 
чемпіонаті світу в Новій Зеландії. 

Досі	наша	країна	лише	двічі	була	
представлена	на	планетарному	форумі	в	
цій	віковій	категорії	–	у	2001	та	2005	р.	
Фундамент	нинішнього	успіху	

закладався	ще	2010-го,	коли,	власне,	
відбувалися	перші	збори	та	матчі	
цієї	команди.	Звісно,	відтоді	її	склад	
зазнав	чималих	змін,	утім,	у	ньому	
залишилося	багато	виконавців,	які,	
потрапивши	тренерові	«на	олівець»	іще	
4-5	років	тому,	надалі	пройшли	всі	етапи	
становлення	колективу.
Коли	хлопці	виграли	кілька	юнацьких	

змагань,	зокрема,	домашній	Меморіал	
Банникова-2011,	багато	хто	пророкував	
цій	збірній	переможне	майбутнє.	Високі	
швидкості,	гарне	взаєморозуміння,	
самовіддача	на	полі	та	впевненість,	із	якою	
українці	«ковтали»	суперників,	дійсно	
вражали.	Однак	минув	певний	час,	перш	
ніж	прогнози	почали	справджуватися.	
До	фінального	турніру	ЧЄ-2012	(U-17)	

«синьо-жовті»	потрапити	не	змогли,	та	й	
перед	початком	відбору	ЧЄ-2014	(U-19)	
їхні	результати	в	товариських	матчах	
зовсім	не	налаштовували	на	позитивний	
лад.	Як	згадує	Петраков,	тоді,	в	серпні	
2013-го,	у	них	із	підопічними	відбулася	
відверта	розмова.	Команда	зібралася	і	на	
належному	рівні	провела	стартовий	етап	
кваліфікації	в	Казані.
Взяти	наступний	бар’єр	було	куди	

Стрибок на інший бік планети

ШЛЯХ ДО НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
ЧЄ-2014 (U-19)

Відбірний раунд. Група 13
(Росія, 10-15 жовтня 2013)
УКРАЇНА – Естонія 3:1	(Радченко,	64,	72,	Миранян,	90+3	–	Качараба,	44,	авт.).
Мальта – УКРАЇНА 0:4	(Миранян,	30,	Радченко,	61,	68,	Харатін,	83).
УКРАЇНА – Росія 1:1 (Коваленко,	45+1	–	Моргунов,	17).
Становище команд:	Росія,	УКРАЇНА	–	по	7	очок,	Естонія,	Мальта	–	по	1.

Елітний раунд. Група 1 (Англія, 24-29 травня 2014)
УКРАЇНА – Шотландія 0:0
Чорногорія – УКРАЇНА 0:4 (Коваленко,	45+5,	Білоног,	56,	
Танковський,	64,	Габелок,	73).	
УКРАЇНА – Англія1:0	(Соболь,	90+4).
Становище команд: УКРАЇНА	–	7	очок,	Англія	–	6,	
Чорногорія	–	3,	Шотландія	–	1.

Фінальний раунд (Угорщина).
Група B (19-25 липня 2014)
УКРАЇНА – Сербія1:1	(Бурда,	1	–	Максимович,	7).
Болгарія – УКРАЇНА 0:1	(Танковський,	89).	
Німеччина – УКРАЇНА 2:0	(Зельке,	3,	66).
Становище команд:	Німеччина	–	7	очок,
Сербія	–	5,	УКРАЇНА	–	4,	Болгарія	–	0.
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складніше.	У	завершальному	турі	
елітного	раунду	відбору	українська	
збірна	мала	обов’язково	перемагати	
господарів	–	англійців.	Та	виснажлива	
битва,	під	час	якої	«леви»	домінували	
на	полі,	а	наші,	чатуючи	на	свій	
шанс,	самовіддано	і	дисципліновано	
оборонялися,	отримала	шалену	
розв’язку.	Єдиний	гол,	який	приніс	
Україні	перемогу	й	вивів	до	фінальної	
стадії,	капітан	Едуард	Соболь	забив	на	
четвертій	компенсованій	хвилині!
Напередодні	подорожі	в	Угорщину,	де	

з’ясовували	стосунки	вісім	найкращих	
юнацьких	збірних	континенту,	Петраков	
зазначав,	що	основним	завданням	
бачить	завоювання	однієї	з	путівок	до	
світового	форуму,	які	надавалися	першим	
шістьом	командам	турніру.	Сказано	–	
зроблено.	До	європейського	півфіналу	
Україну	не	пустили	майбутні	чемпіони,	
проте	третє	місце	в	групі,	а	з	ним	і	право	
зіграти	на	першості	планети	хлопці	
вибороли	вельми	впевнено.
Утім,	наразі	про	угорські	радощі	та	

розчарування	в	команді	ніхто	не	згадує,	
у	фокусі	–	Нова	Зеландія.	Вочевидь,	
найближчою	метою	українців	на	ЧС-2015	
(U-20)	є	плей-офф,	і	жереб,	обравши	
суперниками	по	групі	збірні	господарів,	
США	та	М’янми,	начебто	сприяє	намірам	
наших	земляків.	Утім,	передчасне	
заспокоєння	–	річ	украй	небезпечна.
–	Жеребом	я	дійсно	задоволений.	

Могло	бути	й	гірше,	–	каже	Петраков.	–	
Тільки	не	варто	нас	заздалегідь	виводити	
до	наступного	раунду.	Хіба	може	бути	
легкою	гра	зі	Штатами,	які	пропустили	
лише	один	з	останніх	10	чемпіонатів?	
Або	з	Новою	Зеландією,	яка	виступатиме	
вдома?	Та	й	ту	ж	М’янму,	з	якою	давно	
працюють	німецькі	тренери,	називають	
«прохідною»	лише	через	незнання.	

Взагалі	участь	слабаків	у	чемпіонаті	світу	
–	виключена...
Очікується,	що	адресна	підготовка	

до	мундіалю,	якій	передуватимуть	
березневий	та	квітневий	збори,	
почнеться	11	травня,	а	18-го	числа	збірна	
візьме	курс	на	Окленд.	Саме	найбільше	
місто	країни	й	прийматиме	два	з	трьох	
групових	поєдинків	за	участю	наших	
співвітчизників.	
Звісно,	футболістам	знадобиться	

час	на	адаптацію	–	у	червні	в	Новій	
Зеландії	пануватиме	зима,	температура	
коливатиметься	від	7	до	10	градусів,	різниця	
в	часі	з	Києвом	становитиме	10	годин,	та	
й	30-годинний	переліт	буде	серйозним	
випробування.	Усім	цим	і	зумовлене	
завчасне	прибуття	до	місця	подій.
На	25	травня	у	збірної	запланований	

спаринг	з	Уругваєм,	а	вже	за	6	днів	її	
чекатиме	протистояння	з	господарями	
у	матчі-відкритті	на	25-тисячному	North	
Harbour	Stadium.			

Костянтин ПАТКЕВИЧ

КУБОК СВІТУ-2015.
ФІНАЛЬНИЙ
ТУРНІР
Нова Зеландія
(30 травня – 20 червня)

Група А
Нова	Зеландія
УКРАЇНА
США
М’янма

Календар матчів
30 травня.	УКРАЇНА	–	Нова	Зеландія	(Окленд,	3.00*),	
США	–М’янма	(Фангареї,	6.00).
2 червня.	М’янма	–	УКРАЇНА	(Фангареї,	3.00),	Нова	
Зеландія	–	США	(Окленд,	9.00).
5 червня. УКРАЇНА	–	США	(Окленд,	9.00),	М’янма	–	
Нова	Зеландія	(Веллінгтон,	9.00).

Група B.	Аргентина,	Панама,	Гана,	Австрія.
Група C. Катар,	Колумбія,	Португалія,	Сенегал.
Група D. Мексика,	Малі,	Уругвай,	Сербія.
Група E. Нігерія,	Бразилія,	КНДР,	Угорщина.
Група F. Німеччина,	Фіджі,	Узбекистан,	Гондурас.

*	київський	час

Олександр ПЕТРАКОВ і його команда налаштовані по-бойовому
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U-17
Юнацька	збірна	України,	складена	з	

гравців	не	старших	1998	року	народження,	
не	змогла	подолати	бар’єр	еліт-раунду	
чемпіонату	Європи	2015	року,	який	
проходив	21-26	березня	в	Німеччині.	
Виконавці,	запрошені	наставником	
Володимиром	Циткіним,	поступилися	в	усіх	
трьох	матчах	групи	8,	де,	крім	господарів	
«пульки»,	змагалися	також	Італія	та	
Словаччина.

УКРАЇНА – Італія – 0:1 (Льямас,	29).	Україна:	Шевчук,	
Матвєєнко,	Чеберко,	Величенко,	Гергель	(Косовський,	
62),	Шкіндер,	Калюжний,	Бондар,	Кожушко	(Лісовий,	41),	
Микитин,	Русин	(Топалов,	41).

Німеччина – УКРАЇНА – 3:0	(Пасслак,	12,	Гюль,	68,	
Шмідт,	74).	Україна: Шевчук,	Величенко,	Матвєєнко,	
Чеберко,	Шкіндер,	Завінський	(Кожушко,	57),	Косовський	
(Русин,	72),	Калюжний,	Дубінчак	(Лісовий,	48),	Бондар,	
Топалов.

УКРАЇНА – Словаччина – 1:2	(Дубінчак,	79	–	Варга,	
38,	Шимко,	66).	Україна: Шевчук,	Скаржинський,	
Величенко,	Чеберко,	Калюжний	(Косовський,	41),	
Дубінчак,	Бондар	(Кожушко,	56),	Гергель,	Лісовий	
(Русин,	41),	Завінський,	Топалов.	

Становище команд: Німеччина,	Італія	–	по	7	очок,	
Словаччина	–	3,	УКРАЇНА	–	0.

Повний склад нашої збірної:	воротарі	–	Юрій	
Гаврусевич	(«БРВ-ВІК»	Володимир-Волинський),	
Вадим	Шевчук	(«Металург»,	Запоріжжя);	захисники	
–	Іван	Гергель,	Едуард	Матвєєнко	(обидва	–	
«Шахтар»	Донецьк),	Юрій	Завінський	(«Карпати»,	
Львів),	Владислав	Дубінчак	(«Динамо»	Київ),	
Микита	Величенко	(«Металург»	З),	Євген	Чеберко,	
(«Дніпро»	Дніпропетровськ),	Дмитро	Бондар	(«БРВ-
ВІК»),	Дмитро	Скаржинський	(«Металіст»	Харків);	
півзахисники	–	Владислав	Шкіндер	(«БРВ-ВІК»),	Сергій	
Косовський,	Іван	Калюжний	(обидва	–	«Динамо»),	
Дмитро	Топалов	(«Шахтар»),	Віталій	Микитин	
(«Карпати»),	Олег	Кожушко	(«Дніпро»);	нападники	–	
Данило	Лісовий	(«Динамо»),	Назарій	Русин	(«Львів»),	
Микита	Бондар	(«Гамбург»,	Німеччина),	Орест	Ткачук	
(«Шахтар»).

U-19
Визначилися	суперники	збірної	України	

19-річних	(тренер	–	Олександр	Головко)	в	
еліт-раунді	Євро-2015.	Компанію	нашим	
землякам	склали	команди	Чорногорії,	
Польщі	та	Боснії	і	Герцеговини.	Турнір	
пройде	14-19	травня.	Переможець	
квартету	здобуде	путівку	до	фінальної	
частини,	яка	відбудеться	в	Греції	з	6	по	
19	липня.

ПЛЯЖНИЙ ФУТБОЛ
Збірна	України	(головний	тренер	–	Євген	

Варениця)	дізналася	суперників	на	Перших	
Європейських	іграх,	котрі	влітку	2015	
року	відбудуться	в	Баку.	«Синьо-жовті»	
потрапили	до	групи	А,	де	компанію	їм	
складуть	команди	Азербайджану,	Португалії	
та	Швейцарії.	У	групі	В	змагатимуться	
Росія,	Іспанія,	Італія	та	Угорщина.	Груповий	
турнір	пройде	в	одне	коло,	після	чого	по	
дві	найсильніші	збірні	від	кожного	квартету	
за	системою	плей-офф	розіграють	титул	
найсильнішого	у	півфіналах	та	фіналі.

Стрімкий паркет Білоцерківця

Збірна	України	виборола	путівку	до	
фінальної	частини	чемпіонату	Європи,	яка	
пройде	наступного	року	в	Сербії.	В	рамках	
змагань	у	четвертій	групі	основного	раунду	
підопічні	Олександра	Косенка	здобули	три	
перемоги	в	трьох	матчах,	обігравши	по	черзі	
суперників	із	Данії,	Бельгії	та	господарів	–	
азербайджанців.

УКРАЇНА – Данія – 5:2	(Білоцерківець,	5,	9,	Д.Сорокін,	
5,	Овсянников,	10,	11	–	Лухт,	14,	Йоргенсен,	38).

УКРАЇНА – Бельгія – 9:2 (Білоцерківець,	1,	12,	20,	27,	
30,	Д.Сорокін,	24,	Бондар,	28,	Іваняк,	36,	Кордоба,	37	–	
Дабі-Реда,	7,	Сабабті,	10).

Азербайджан – УКРАЇНА – 2:3	(Едуардо,	31,	Журба,	
40,	автогол	–	Білоцерківець,	5,	О.Сорокін,	27,	Іваняк,	33).

Становище команд: УКРАЇНА	–	9	очок,	Азербайджан	–	6,	Бельгія	–	3,	Данія	–	0.
Збірна України: воротарі	–	Євген	Іваняк	і	Дмитро	Литвиненко	(«Локомотив»	Харків),	Юрій	Савенко	(«ЛТК»	

Луганськ),	польові	гравці	–	Микола	Білоцерківець,	Дмитро	Бондар,	Сергій	Журба,	Денис	Овсянников,	Євген	
Рогачов,	Олександр	Сорокін	і	Дмитро	Сорокін	(«Локомотив»),	Дмитро	Калуков	і	Олексій	Фетько	(«Спортлідер+»	
Хмельницький),	Віталій	Дзюба	(«ЛТК»),	Роман	Кордоба	(«Енергія»	Львів),	Євген	Валенко	(«Фенер»	Азербайджан),	
Володимир	Разуванов	(«Спартак»,	Росія).

Микола	Білоцерківець	(на фото в центрі)	із	8	голами	став	найвлучнішим	снайпером	
відбірного	етапу	в	усіх	групах.
Змагання	фінального	раунду	відбудуться	2-13	лютого	2015	року.	Окрім	українців	

і	збірної	Сербії,	до	фіналу	пробилися	також	команди	Росії,	Іспанії,	Італії,	Словенії,	Хорватії	
та	Португалії.	Решту	учасників	визначать	поєдинки	раунду	плей-офф.

ФУТЗАЛ
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