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Президент УЄФА відвідає Україну

11-12 листопада до України приїздить Александер 
Чеферін, голова Футбольної асоціації Словенії, якого у 
вересні під час 12-го позачергового Конгресу УЄФА в 
Афінах було обрано новим президентом Європейського 
футбольного союзу.

Делегація УЄФА, до складу якої також увійдуть 
генеральний секретар організації Теодор Теодорідіс, 
голова департаменту національних асоціацій Зоран 
Лаковіч та голова служби президента Лука Зайц, 
відвідає Київ та Одесу. 

Окрім ознайомлення з діяльністю ФФУ та з підготовкою 
до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 
2017/18 у столиці України почесні гості, зокрема, 
відвідають кваліфікаційний матч чемпіонату світу 2018 
року Україна – Фінляндія, який відбудеться 12 листопада 
в Одесі.

UEFA President to visit Ukraine

On November 11-12 Aleksander Ceferin, chairman of the 
Football Association of Slovenia and new UEFA President, 
will visit Ukraine. He was elected in September during the 
12th Extraordinary Congress of organization in Athens.

UEFA delegation, which also includes General Secretary 
Theodore Theodoridis, head of national associations 
department Zoran Lakovic and head of president’s office 
Luka Zayc, will visit Kyiv and Odessa.

Special guests are going to get information about FFU 
activities and preparation for the UEFA Champions League 
final in 2017/18 in the capital of Ukraine. They also will 
attend World Cup 2018 qualifying match Ukraine - Finland 
to be held on November, 12, in Odessa.
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Президент УЄФА Александер 
Чеферін, який у листопаді відвідає 
Україну, дав коротке інтерв’ю 
прес-службі ФФУ.

– Київ отримав шанс прийняти 
фінал Ліги чемпіонів у 2018 році. 
Чи були в УЄФА сумніви перед 
голосуванням за Київ?

– Виконавчий комітет був 
одностайний у присудженні 
проведення фіналу Києву. В УЄФА 
залишилися дуже гарні спогади про 
блискуче організоване Україною 
та Польщею Євро-2012, зокрема, 
про чудовий фінал на стадіоні 
«Олімпійський».

– Які вимоги та рекомендації Київ 
повинен виконати для успішного 
проведення цього матчу?

 – Зробити потрібно не так вже й 
багато, оскільки ми організовуємо 
матч майже так само, як і фінал 
Євро-2012. Завжди є деякі роботи з 
оновлення, які потрібно провести, 
але ваш стадіон майже готовий. 
Найважливіше те, що в нас чудові 
стосунки з ФФУ, і ми знаємо, що 
можемо розраховувати на підтримку 
її президента та його команди в 
роботі над цим проектом. Андрій 
Павелко – молодий президент, 
дуже динамічний, надзвичайно 
захоплений та ефективний, тому ми 
впевнені, що фінал пройде успішно.

 – Чого ви чекаєте від фіналу Ліги 
чемпіонів у Києві в 2018 році?

 – Ми з нетерпінням чекаємо 
захоплюючого матчу двох кращих у 
світі клубів у сезоні 2017/18. Це буде 
чудове свято футболу в прекрасному 
місті Києві; також у місті буде 

проходити багато додаткових 
заходів для всіх вболівальників. 
Я регулярно контактую з Андрієм 
Павелком, і знаю, яку фантастичну 
роботу федерація здійснювала 
протягом останнього року для 
розвитку футболу в Україні. Фінал 
також допоможе ФФУ активізувати 
розвиток футболу у країні.

 – Які структурні модифікації ви 
плануєте в УЄФА для відновлення 
іміджу організації?

 – УЄФА має стати прикладом 
прозорості та ефективного 
управління. Ми будемо працювати 
над цим разом з усіма 55 
національними асоціаціями. У мене 
є багато ідей щодо поліпшення 
поточної ситуації, наприклад, 
створення відділу під назвою 
«Захист гри», який буде, крім іншого, 
боротися з договірними матчами, 
проявами расизму і вживанням 
допінгу.

 – Чи згодні ви з тим, що 
Виконавчий комітет УЄФА слід 
реформувати, і як ви плануєте це 
зробити?

 – Я з цим згоден. Я думаю, що 
Виконавчий комітет працює дуже 
добре, але також я дотримуюся 
думки, що організації час від часу 
потрібна свіжа кров. Саме тому я 
хочу ввести обмеження терміну для 
членів Виконавчого комітету, а також 
для президента УЄФА. До того ж, 
я прагну, щоб члени Виконавчого 
комітету активно працювали і в 
рамках своїх національних асоціацій. 
Всі ці ідеї будуть обговорюватися 
з федераціями. Я планую 
максимально залучити їх до процесу 
прийняття рішень.

 – Що ви думаєте щодо проведення 
Євро-2020 у 13 країнах? Як часто 
УЄФА буде використовувати цей 
формат у майбутньому?

 – Це буде разова подія, приурочена 
до 60-річчя чемпіонату. Це 
чудовий проект, але після нього ми 
повернемося до більш традиційних 
способів проведення змагань з 
однією географічною локацією 
(хоча кілька країн зможуть подавати 
спільну заявку). Для Євро-2020 нам 
потрібно буде ретельно продумати, 
як фанати будуть подорожувати між 
країнами, і подивитися, що можна 
зробити, щоб допомогти їм у цьому.

Александер Чеферін:
«Фінал Ліги чемпіонів буде чудовим святом 
футболу в прекрасному місті Києві»
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Newly elected UEFA President 
Alexander Ceferin, who will visit 
Ukraine in November, gave an 
interview to the press service of 
Football Federation of Ukraine.

- Kyiv received the chance to be a 
host city for the UCL final 2018. Did 
UEFA have any doubts before voting 
for Kyiv?

- The Executive Committee was 
unanimous in awarding the final to 
Kyiv. UEFA still has very good memories 
of UEFA EURO 2012 which was 
brilliantly organised in Ukraine and 
Poland and in particular of the great 
final played at the Oliympiskyi. 

- What are the requirements and 
recommendations Kyiv must fulfil 
for the successful realisation of this 
match?

- There is not a lot to be done as we 
will organise the match in a similar 

way to the EURO 2012 final. There 
are always some minor renovation 
works that need to be undertaken 
overall, but the stadium is nearly 
ready. The most important is that we 
have excellent relationships with FFU 

and we know we can count on the 
support of its President and his team 
to work on this project. Andriy Pavelko 
is a young President, very dynamic, 
very passionate, very efficient, so we 
are really confident the final will be a 
success. 

- What do you expect from the UCL 
final in Kyiv in 2018?

- We are looking forward to an exciting 
match with the best two clubs in the 
world in the 2017-18 season. It will 
be a wonderful celebration of football 
in the beautiful city of Kyiv and there 
will also be a lot of additional activities 
happening in the city for the pleasure 
of all fans. I am in contact with Andriy 
on a regular basis and I know the 

fantastic job the federation is doing 
all year long to develop football in 
Ukraine. This final will also help them 
to boost the development of football in 
the country.

- What structural modifications are 
you planning in UEFA for recovering 
the image of the organisation?

- UEFA has to be a role model in terms 
of transparency and good governance. 
We will work on it together with all the 
55 national associations. I have many 
ideas to improve the current situation, 
for example to create a division called 
“Protection of the Game” to fight 
against match-fixing, racism and 
doping among other things.

- Do you agree that the UEFA 
Executive Committee needs to reform 
and how do you want to do it?

- I do agree. I think the Executive 
Committee works very well but I am of 
the opinion that an organisation needs 
from time to time fresh blood too. That 
is why I would like to introduce term 
limits for members of the Executive 
Committee, but also for the President. 
I also want Executive Committee 
members to be active within their 
own federation. All these ideas will be 
discuss with the federations. I want to 
involve them as much as possible in 
the decision making process.  

- What do you think of EURO 2020 
in 13 countries? Is UEFA going to use 
this format often in the future?

- This will be a one-off occasion for 
the 60th birthday of the competition. 
It is a great project, but afterwards 
we will go back to a more traditional 
way of hosting the tournament, with 
one geographical location (but it could 
be joint bids with several countries). 
For EURO 2020, we will need to think 
thoroughly on the travel of fans, and 
see what could be done to assist them 
in this respect.

Aleksander Ceferin:
«Сhampions League final 

in Kyiv will be a wonderful 
celebration of football»
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Останній місяць осені подарує 
українським уболівальникам два 
матчі національної збірної та 
один поєдинок «молодіжки».

Надважливий матч національної 
збірної у рамках кваліфікації ЧС-
2018, повернення міжнародного 
футболу до Харкова, перший 
поєдинок оновленої молодіжної 
команди країни, якій потрібно 
вирішувати завдання виходу 
на Олімпійські ігри – середина 
листопаду буде дуже насиченою 
у футбольному сенсі. Три матчі, 
три міста, три різних стадіони, 
270 хвилин яскравого футболу 
та ще кілька днів переживань і 
обговорень. 

Своєрідний марафон, 
який, власне, і закриє 
сезон матчів збірних 

в Україні, розпочнеться 
у Полтаві, продовжиться в 
Одесі й завершиться у Харкові. 
«Футбольний тиждень» 
відкриє оновлена молодіжна 
збірна країни,презентація якої 
відбудеться на клубній арені 
«Ворскли» 11 листопада.  Для 

«молодіжки» зустріч зі своїми 

білоруськими однолітками стане 
першим в історії матчем в Полтаві, 
для керманича «синьо-жовтих» 
Олександра Головка – першою 
перевіркою нової команди, яку 
тренерський штаб будуватиме із 
завданням виходу на Олімпійські 
ігри-2020 у Токіо.

Але якщо у наставника 
«молодіжки» є час і можливість 
для експериментів, то у його 
колеги з національної збірної – 
Андрія Шевченка – такої нагоди 
немає. «Синьо-жовті» під 
керівництвом нового тренерського 
штабу потужно розпочали відбір, 
набравши п’ять очок у трьох 
матчах – з командами Ісландії, 
Туреччини та Косова, й, аби на 
зимову перерву піти у гарному 
настрої та з хорошим очковим 
запасом,  мають продовжити вдалу 
серію у домашній грі зі збірної 
Фінляндії. Цей матч пройде 12 
листопада у гостинній Одесі, яка 
завдяки зусиллям керівництва 
ФФУ знову опинилися серед 

міст, що отримали 

Гарячий футбольний листопад
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право приймати поєдинки збірної 
України. А для «синьо-жовтих» 
матч проти Фінляндії стане першим 
в історії поєдинком проти збірної 
цієї країни. 

Завершиться великий футбольний 
тиждень у Харкові. Місцевий 
стадіон «Металіст» через усім 
відомі обставини на три роки 
був позбавлений міжнародного 

футболу. Але зусилля нового 
керівництва Федерації та 
Харківської ОДА не минули 
даремно: УЄФА дозволив нашій 
збірній провести у цьому місті 
товариський матч проти команди 
Сербії. Тож 15 листопада красень-
стадіон, який приймав фінали Кубку 
України, матчі головної команди 
країни, поєдинки Євро-2012, 
ігри Ліги Європи та кваліфікації 

Ліги чемпіонів, знову побачить 
національну збірну України. 

Віримо, що на кожному з цих трьох 
матчів у «синьо-жовтих» буде 
належна підтримка, а команди 
порадують уболівальників яскравою 
грою та хорошими результатами. 
Листопад, незважаючи на незвично 
зимову погоду, обіцяє бути по-
футбольному гарячим!

Розклад матчів листопада!

11 листопада Україна U-21 Білорусь U-21 (Полтава)

12 листопада Україна Фінляндія (Одеса)

15 листопада Україна Сербія (Харків)
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Після нічийного дебюту Андрія 
Шевченка у якості керманича 
національної збірної команди 
України із ісландцями новоспечений 
тренер мав реальну нагоду 
відсвяткувати першу перемогу там, 
де від «синьо-жовтих» на неї не 
дуже очікували – у Туреччині.

Традиційно зелені трибуни 
стадіону «Конья Бююкшехир», 
де виступає клуб елітного 
дивізіону турецького чемпіонату 
«Коньяспор», у вечір матчу 
кваліфікації чемпіонату світу 2018 
року із Україною перефарбувалися 
у червоні кольори. Турецькі 
стадіони завжди славилися 
своєю несамовитою підтримкою. 
41 тисяча вболівальників, які 
повністю заповнили футбольну 
арену, аби подивитися у грі на 
власних улюбленців, розмахуючи 
національними прапорами, жадали 
від команди Фатіха Теріма лише 
перемоги.

Але стартова активність турків була 
недовгою, українці досить швидко 
захопили контроль над м’ячем, 
продемонструвавши усім нові 
тактичні перебудови у національній 

команді від тренерського штабу 
Андрія Шевченка. Високий пресинг 
та серйозне налаштування на гру 
ледь не принесли результат вже на 
6-й хвилині, коли Зінченко обікрав 
у центрі поля Туфана. Контрвипад 3 
у 3 завершився тим, що захисники 
заблокували спробу удару від 
Ярмоленка, а добивання від 
Зінченка було надто слабким для 
взяття воріт.

Українці продовжили шукати 
шляхи до воріт Бабаджана, і вже 

Нічия зі змішаними почуттями

Збірна України не зуміла втримати гандикап у два 
м’ячі та здобути виїзну перемогу над командою 
Туреччини у Коньї. Востаннє українська команда в 
рамках офіційних матчів грала внічию з рахунком 
2:2 сім років тому - 6 червня 2009 року у матчі 
кваліфікації ЧС-2010 із командою Хорватії. До 
речі, саме хорвати наразі складають українцям 
конкуренцію за вихід на світову першість.
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незабаром організували два 
голи - постаралися Ярмоленко 
та Кравець. Спочатку Артем 
заробив пенальті, а Ярмоленко 
його реалізував. А за три хвилини 
вже Андрій віддав борг своєму 
одноклубнику, який востаннє 
відзначався за національну 
команду ще у матчі відбору 
ЧЄ-2016 зі збірною Білорусі. 
Ярмоленко відгукнувся на блискучу 
діагональ від Степаненка з власної 
половини поля, скинув м’яч під 
удару Кравцю – і той не залишив 
шансів голкіперу.

Міг Артем і взагалі поховати 
інтригу у матчі на 41-й хвилині, 
але форвард не скористався 
відмінною навісною передачею 
Зінченка, пробивши з 7-ми метрів 
вище воріт. А ось турки свого 
домоглися: незважаючи на те, 
що біля воріт Пятова серйозних 
загроз не було у перші 45 хвилин, 
у компенсований арбітром час 
вдало до стандарту підключився 

Туфан, який результативно замкнув 
ближню стійку.

Ще одного разу у другому таймі 
нам допоміг каркас воріт - це 
Тосун потужним ударом влучив у 
стійку. Напруга наростала ближче 
до кінцівки поєдинку разом із 
процентом перебування турецьких 
футболістів на нашій половині 
поля. «Бомба вибухнула» на 80-й 
хвилині, коли арбітр несподівано 
угледів порушення правил з боку 
нашого футболіста у власному 
штрафному. Чалханоглу, який 
врятував команду від поразки у 
Хорватії минулого туру, зробив те ж 
саме і цього разу – Пятов не вгадав 
напрямок польоту м’яча.

Фінальний свисток арбітра застав 
в атаках саме команду Фатіха 
Теріма, яка відчула, що їй до 
снаги навіть спробувати вирвати 
перемогу у цьому протистоянні. 
Але, як підсумок, результативна 
нічия – 2:2.

ЧС-2018. Кваліфікація.
Група «I»

Туреччина – Україна – 2:2

Голи: Туфан (45+1), 
Чалханоглу (81) – Ярмоленко 

(24), Кравець (27)

Попередження: Еркін, 
Чалханоглу, Мор – Ордець, 
Степаненко, Соболь, Зозуля 

Туреччина: Бабаджан - 
Озбайракли, Топрак, Балта 

(Айхан, 46), Еркін, Мор, Туфан 
(Шен, 77), Топал, Чалханоглу, 
Унал (Джигерджи, 46), Тосун

Україна: Пятов - Бутко, Кучер, 
Ордець, Соболь, Степаненко, 

Ярмоленко, Зінченко 
(Сидорчук, 46), Коваленко, 
Коноплянка (Петряк, 81), 

Кравець (Зозуля, 73)
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Три матчі знадобилося Андрію 
Шевченку, аби здобути першу 
перемогу на посаді головного 
тренера національної збірної 
команди України. Гра із 
командою Косова вперше у 
нинішньому відборі принесла 
три очки до скарбнички 
«синьо-жовтих», але успіх нашої 
команди кувався за надважких 
обставин, головна з яких – 
проведення футбольної зустрічі 
поза межами України.

А 850 українських 
вболівальників, які завітали 
на стадіон імені Маршала 
Пілсудського у Кракові, куди й 
було перенесено матч, чекали 
на шквал атак «синьо-жовтих» 
вже з перших хвилин поєдинку. 
Але збірна Косова – не команда 
Туреччини. Колективний та 
щільний пресинг, які косовари 
організували проти наших 
футболістів, тривалий час 
не дозволяв номінальним 

господарям турбувати воротаря 
суперників Уйкані.

Контроль м’яча та комбінаційна 
зухвалість у середній лінії, яка 
подіяла у протистоянні із турками, 
у першому таймі не працювала. 
Зате традиційно виділялися 
активною імпровізацією в атаці 
наші вінгери – Коноплянка та 

Ярмоленко. На 14-й хвилині 
Коноплянка вдало втік на 
фланзі від опонента, увійшов до 
штрафного із зони лівого інсайду 
і пробив у ближній кут - трохи 
невлучно. Схожий момент був 
у Євгена за 10 хвилин, коли 
Степаненко з Кравцем розіграли 
епізод до вірного і відкотили 
м’яч на Коноплянку. Півзахисник 

Перша звитяга Шевченка

ЧС-2018. Кваліфікація.
Група «I»

Україна – Косово – 3:0

Голи: Кравець (31), 
Ярмоленко (81), Ротань (87)

Попередження: В. Беріша, 
Крюезіу

Україна: Пятов - Бутко, Кучер, 
Ордець, Соболь, Степаненко, 

Ярмоленко, Коваленко, 
Зінченко (Ротань, 63), 

Коноплянка (Караваєв, 79), 
Кравець (Зозуля, 84)

Косово: Уйкані - Пердедай 
(Сулеймані, 77), Пніши, 

Ррахмані, Пакарада, Крюезіу, 
Меха (Б. Беріша, 54), Рашица 
(Зенелі, 66), Шала, В. Беріша, 

Мурікі



11

«Шальке» не влучив у дальній 
нижній кут.

Напрям українських атак 
після цього перемістився на 
протилежний фланг. Численна 
більшість та зіграність Ярмоленка 
з Бутком дозволили Богдану 
виконати гострий простріл уздовж 
воротарського на 28-й хвилині. 
Але Кравцю не вистачило миті, 
аби у карколомному підкаті 
переправити «сферу» у сітку 
воріт. І все ж Артем забив свій гол: 
українці у три дотики доставили 
м’яч від Пятова до Кравця, а 
після удару Артема із невеличким 
рикошетом м’яч затріпотів у сітці 
воріт Уйкані.

Українці продовжили шукати 
щастя біля воріт суперників і після 
15-хвилинного відпочинку. На 
74-й хвилині футбольного везіння 
бракувало Кравцю, м’яч після удару 
якого розминувся із дальньою 
«дев’яткою». Збірна Косова також 
посмілішала в атаці і ледве не 
покарала наших футболістів за 
марнотратство гольових епізодів. 
Після удару з десяти метрів гравця 
косовської команди Беріши «куля» 
влучила у поперечину.

Підопічні Шевченка зрозуміли, що 
можуть втратити очки у зустрічі, 
де цього робити категорично не 
можна. І провели потужну останню 
десятихвилинку, протягом якої 
глядачі на трибунах побачили 
два взяття воріт Уйкані. Спочатку 
Караваєв, який тільки-но встиг 
увійти до гри, навісом з флангу 
знайшов у володіннях косоварів 
Ярмоленка, і той без проблем 
розстріляв голкіпера. А на 87-й 
хвилині вже Андрій виступив 
асистентом, віддавши гольовий 
пас на Ротаня – Руслан красивим 
ударом у дальній верхній кут 
встановив крапку у матчі.

Гол, який Андрій Ярмоленко забив у другому таймі 
матчу зі збірною Косова, став третім для вінгера 
«синьо-жовтих» у відборі ЧС-2018. Таким чином, 
Ярмоленко не залишає поля без забитих м’ячів у цій 
відбірковій кампанії.
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1 тур

05.09.2016

Загреб. Хорватія – Туреччина 
– 1:1

Голи: Ракітіч (44 з пен.) – 
Чалханоглу (45+2)

Турку. Фінляндія – Косово
– 1:1

Голи: Араюурі (18) – В. Беріша 
(60 з пен.) 

Київ. Україна – Ісландія
– 1:1

Голи: Ярмоленко (41) – 
Фіннбогасон (6)

Цікаві факти. Всі три матчі 
завершились внічию з рахунком 
1:1. Збірна України свій матч в 
Києві проводила за порожніх 
трибун. Матч Україна – Ісландія 
був дебютним Андрія Шевченка 
на посаді головного тренера 
«синьо-жовтих». 

2 тур

06.10.2016

Конья. Туреччина – Україна
– 2:2

Голи: Туфан (45+1), Чалханоглу 
(81 з пен.) – Ярмоленко (24 з 

пен.), Кравець (27)

Лейгардальсведлюр. Ісландія – 
Фінляндія – 3:2

Голи: Арнасон (37), Фіннбогасон 
(90+1), Р. Сігурдссон 90+6 – Пуккі 

(21), Лод (39)

Шкодер. Косово – Хорватія
– 0:6

Голи: Манджукіч (6, 24, 35), 
Мітровіч (68) Перішич (83), 

Калініч (90+2)

Цікаві факти. Команди Туреччини 
та Ісландії зуміли відігратися 
програючи по ходу зустрічі. 
Причому ісландці зуміли зрівняти 
рахунок та вирвати перемогу 
вже у додатковий час. Нападник 
збірної Хорватії Маріо Манджукіч 
оформив перший хет-трик у групі. 

3 тур

9.10.2016

Краків. Україна – Косово
– 3:0

Голи: Кравець (31), Ярмоленко 
(81), Ротань (87) 

Тампере. Фінляндія – Хорватія 
– 0:1

Гол: Манджукіч (18) 

Лейгардальсведлюр. Ісландія – 
Туреччина – 2:0

Голи: Е. Бьярнасон (42), 
Фіннбогасон (44)

Цікаві факти. Збірна України 
проводила свій домашній матч 
проти Косово у польському 
місті Краків. Влада польського 
міста дозволила відвідати цю 
гру лише 1000 глядачам. Зустріч 
проти Косово для українців стала 
першою в історії взаємовідносин 
на футбольних полях. Хорватія 
продовжує безпрограшну серію 
до 14 зустрічей (в основний час).

Результати матчів кваліфікації
КС-2018 - Група I
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Найкращі бомбардири
групи I після 3 турів 

Найкращі асистенти 
групи I після 3 турів 

Група І

№ Збірна Матчі Перемоги Нічиї Поразки М'ячі Очки

1 Хорватія 3 2 1 0 8:1 7

2 Ісландія 3 2 1 0 6:3 7

3 Україна 3 1 2 0 6:3 5

4 Туреччина 3 0 2 1 3:5 2

5 Фінляндія 3 0 1 2 3:5 1

6 Косово 3 0 1 2 1:10 1

Маріо 
Манджукіч 
(Хорватія)

Андрій 
Ярмоленко 

(Україна)

Альфред 
Фіннбогасон 

(Ісландія)

Хакан 
Чалханоглу 
(Туреччина)

Карі
Арнасон 
(Ісландія)

Андрій 
Ярмоленко 

(Україна)

4 3 3 2 2 2
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Дата заснування: 1991
Членство в УЄФА: 1992
Членство у ФІФА: 1992

Адреса: Україна, 01133, Київ пров. 
Лабораторний, 7-а
Телефон:  +380 44 521 0521
Факс:  +380 44 521 0550
Е-mail: info@ffu.org.ua
Сайт: www.ffu.org.ua
Президент: Андрій ПАВЕЛКО

Збірна України з 1992 року провела 
235 матчі: 104 перемоги, 67 нічиїх, 
64 поразки, різниця м'ячів 325-231. 
Вдома - 108 матчів (58 перемог, 30 
нічиїх, 20 поразок, м’ячі: 161-86). На 
виїзді - 100 матчів (35 перемог, 31 
нічия, 34 поразки, м’ячі: 123-110). На 
нейтральних полях - 27 матчів (12 
перемог, 5 нічиїх, 10 поразок, м’ячі 
34-32). Серії післяматчевих пенальті 
- 4 рази (3 перемоги, 1 поразка)

Учасник фінальних турнірів ЧС 2006 
(чвертьфінал). ЄВРО-2012 (3-є місце 
в групі) та ЄВРО-2016 (4-е місце в 
групі).

Найбільша перемога - 9:0
(Україна – Сан-Марино, 06.09.2013).
Найбільші поразки - 0:4
(Хорватія - Україна, 25.03.1995; 
Іспанія - Україна, 14.06.2006; Чехія - 
Україна, 6.09.2011).

Рекордсмен за кількістю виступів – 
Анатолій ТИМОЩУК (144 матчі).
Найкращий снайпер - Андрій 
ШЕВЧЕНКО (48 м'ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА
на 20 жовтня 2016 р. -
29-е місце (803 очка).

Найвища позиція: 11-е місце 
(лютий-травень 2007 р.).
Найнижча позиція: 132 (вересень 
1993 р). Найбільший
прогрес: +30 (липень 2006 р). 
Найбільший регрес: -12 (липень 
1996 р.).

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

Головний тренер –
Андрій ШЕВЧЕНКО

Народився 29 вересня 1976 року у 
с. Двірківщина, Яготинського району 
Київської області.

Заслужений майстер спорту України

Володар «Золотого м’яча» 2004 року. 

Федерація футболу України

КС-2018: Україна – Фінляндія
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Андрій ПЯТОВ
Воротар

Клуб: Шахтар (Донецьк) 
Дата народження: 28.06.1984 
Зріст: 190 Вага: 78
Перший матч:
22.08.2007
УКРАЇНА – Узбекистан – 2:1 
(тренер – Олексій Михайличенко)

матчі голи70 -

Олександр КУЧЕР
Захисник

Клуб: Шахтар (Донецьк) 
Дата народження: 22.10.1982
Зріст: 184 Вага: 77
Перший матч:
15.08.2006
УКРАЇНА - Азербайджан – 6:0 
(тренер – Олег Блохін)

матчі голи54 2

Денис БОЙКО
Воротар

Клуб: Малага (Іспанія) 
Дата народження: 29.01.1988 
Зріст: 197 Вага: 82
Перший матч:
18.11.2014
УКРАЇНА – Литва – 0:0
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи4 -
Олексій ШЕВЧЕНКО
Воротар

Клуб: Зоря (Луганськ) 
Дата народження: 26.01.1993
Зріст: 187 Вага: 80

матчі голи- -

Іван ОРДЕЦЬ
Захисник

Клуб: Шахтар (Донецьк) 
Дата народження: 08.07.1992
Зріст: 194 Вага: 88
Перший матч:
22.05.2014
Україна – Нігер – 2:1
(тренер  – Михайло Фоменко)

матчі голи4 1

Склад збірної України

Ярослав РАКИЦЬКИЙ
Захисник

Клуб: Шахтар (Донецьк) 
Дата народження: 03.08.1989
Зріст: 180 Вага: 70
Перший матч:
10.10.2009
УКРАЇНА – Англія – 1:0
(тренер – Олексій Михайличенко)

матчі голи43 4

КС-2018: Україна – Фінляндія



16

листопад 2016

Богдан БУТКО
Захисник

Клуб: Шахтар (Донецьк)
Дата народження: 13.01.1991
Зріст: 180 Вага: 68
Перший матч:
2.09.2011 р.
УКРАЇНА – Уругвай – 2:3
(тренер – Олег Блохін)

матчі голи21 -

Едуард СОБОЛЬ
Захисник

Клуб: Зоря (Луганськ) 
Дата народження: 20.04.1995
Зріст: 186 Вага: 74
Перший матч:
05.09.2016 р.
УКРАЇНА – Ісландія – 1:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи3 -

Артем ФЕДЕЦЬКИЙ
Захисник

Клуб: Дармштадт (Німеччина) 
Дата народження: 26.04.1985
Зріст: 183 Вага: 76
Перший матч:
25.05.2010 р.
УКРАЇНА – Литва – 4:0
(тренер – Мирон Маркевич)

матчі голи52 2

Андрій ЯРМОЛЕНКО
Півзахисник

Клуб: Динамо (Київ)
Дата народження: 23.10.1989
Зріст: 187 Вага: 76
Перший матч:
05.09.2009 р.
УКРАЇНА – Андорра – 5:0
(тренер – Олексій Михайличенко)

матчі голи65 28
Сергій СИДОРЧУК 
Півзахисник

Клуб: Динамо (Київ)
Дата народження: 02.05.1991
Зріст: 188 Вага: 76
Перший матч:
09.10.2014 р.
Білорусь – УКРАЇНА – 0:2
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи16 2

Сергій КРИВЦОВ
Захисник

Клуб: Шахтар (Донецьк) 
Дата народження: 15.03.1991
Зріст: 186 Вага: 80
Перший матч:
6.09.2011
Чехія – УКРАЇНА – 1:0
(тренер – Олег Блохін)

матчі голи1 -

КС-2018: Україна – Фінляндія
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Євген КОНОПЛЯНКА
Півзахисник

Клуб: Шальке-04 (Німеччина) 
Дата народження: 29.09.1989
Зріст: 176 Вага: 68
Перший матч:
25.05.2010 р.
УКРАЇНА – Литва – 4:0
(тренер – Мирон Маркевич)

матчі голи59 13
Олександр  ЗІНЧЕНКО
Півзахисник

Клуб: ПСВ (Нідерланди)
Дата народження: 15.12.1996
Зріст: 175 Вага: 65
Перший матч:
12.10.2015 р.
Україна - Іспанія - 0:1
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи9 1
Тарас СТЕПАНЕНКО
Півзахисник

Клуб: Шахтар (Донецьк) 
Дата народження: 08.08.1989
Зріст: 181 Вага: 75
Перший матч:
17.11.2010 р.
Швейцарія – УКРАЇНА – 2:2 
(тренер – Юрій Калітвінцев)

матчі голи35 2

Склад збірної України

Віктор КОВАЛЕНКО 
Півзахисник

Клуб: Шахтар (Донецьк) 
Дата народження: 14.02.1996
Зріст: 182 Вага: 75
Перший матч:
24.03.2016 р.
Україна - Кіпр - 1:0
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи9 -
Олександр КАРАВАЄВ
Півзахисник

Клуб: Зоря (Луганськ)
Дата народження: 02.06.1992
Зріст: 174 Вага: 72
Перший матч:
09.10.2015 р.
Македонія – Україна – 0:2 
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи4 -
Максим МАЛИШЕВ
Півзахисник

Клуб: Шахтар (Донецьк)
Дата народження: 24.12.1992
Зріст: 181 Вага: 75
Перший матч:
24.03.2016 р.
УКРАЇНА – Кіпр – 1:0
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи1 -

КС-2018: Україна – Фінляндія
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Віктор ЦИГАНКОВ
Півзахисник

Клуб: Динамо (Київ)
Дата народження: 15.11.1997
Зріст: 175 Вага: 70
Дебютант

матчі голи- -
Євген ШАХОВ
Півзахисник

Клуб: ПАОК (Греція)
Дата народження: 30.11.1990
Зріст: 184 Вага: 82
Перший матч:
05.09.2016 р.
УКРАЇНА – Ісландія – 1:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -
Іван ПЕТРЯК
Півзахисник

Клуб: Зоря (Луганськ) 
Дата народження: 13.03.1994
Зріст: 171 Вага: 63
Перший матч:
24.03.2016 р.
УКРАЇНА – Кіпр – 1:0
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи2 0

КС-2018: Україна – Фінляндія
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Артем БЕСЕДІН
Півзахисник

Клуб: Динамо (Київ)
Дата народження: 31.03.1996
Зріст: 188 Вага: 82
Дебютант

матчі голи- -
Роман ЗОЗУЛЯ
Нападник

Клуб: Бетіс (Іспанія)
Дата народження: 17.11.1989
Зріст: 175 Вага: 62
Перший матч:
02.06.2010 р.
Норвегія – УКРАЇНА – 0:1
(тренер - Мирон Маркевич)

матчі голи32 4
Артем КРАВЕЦЬ
Нападник

Клуб: Гранада (Іспанія)
Дата народження: 03.06.1989
Зріст: 189 Вага: 80
Перший матч:
08.02.2011 р.
Румунія – УКРАЇНА – 2:2 (пен. 2:4)
(тренер – Юрій Калітвінцев)

матчі голи15 6

Склад збірної України

КС-2018: Україна – Фінляндія
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Впізнаєте всіх?

Руслань Ротань
Фото: 20.08.2002 р.

Денис Бойко
Фото: 04.06.2009 р.

Євген Коноплянка
Фото: 04.06.2009 р.



25

Пам’ятаєте, якими були чинні гравці національної збірної ще 14-ть, 11-ть чи сім років тому? 
Наприклад, на початку 2000-х, коли головна команда країни ще жодного разу не потрапляла до 
фінальних частин чемпіонатів Європи чи світу? Або ж, в середині чи наприкінці нульових, коли 
нове покоління гравців «синьо-жовтих» готувалося на повен голос заявити про себе, а Україна – 
приймати Євро-2012?
Якщо ні, то давайте разом пригадаємо обличчя хлопців, які тоді лише починали свій шлях до 
визнання у вітчизняному та європейському футболі. 

Андрій Ярмоленко
Фото: 04.06.2009 р.

Роман Зозуля
Фото: 10.05.2005 р.

Євген Шахов
Фото: 10.05.2005 р.
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Футбольна асоціація Фінляндії
Дата заснування: 1907

Членство в УЄФА: 1954
Членство у ФІФА: 1908

Адреса: Urheilukatu 1 PO Box 191 
00251 HELSINKI
Телефон: +358 9 7421 51 
Факс: +358 9 454 3352 
Сайт: www.palloliitto.fi
e-mail: sami.terava@palloliitto.fi
Президент: Пертті АЛАЯ

Перший матч – 2:5
(Фінляндія – Швеція, Хельсінкі, 22 
жовтня 1911 р.)

Найбільша перемога– 8:0 
(Фінляндія – Сан Марино, Хельсінкі, 
17 листопада 2010 р.)

Найбільша поразка – 13:0
(Німеччина – Фінляндія, Лейпциг, 23 
серпня 1967 р.)

Форма команди:
білі футболки та білі труси

Резервна форма:
сині футболки та сині труси.

Позиція у рейтингу ФІФА станом 
на 20 жовтня 2016 року – 101 місце 
(337 очок)

Найвища позиція у рейтингу ФІФА 
– 36 (березень 2007)

Рекордсмен за кількістю матчів:
Ярі ЛІТМАНЕН (137 матчів)

Кращий бомбардир:
Ярі ЛІТМАНЕН (32 голів)

Головний тренер –
Ханс БАККЕ

Футбольна асоціація Фінляндії
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Склад команди Фінляндії

Гравці Дата народження Клуб Матчі/голи

Воротарі

Лукаш ГРАДЕЦКІ 24.11.1989 «Айнтрахт», Німеччина 33/0

Вальтер ВІІТАЛА 09.01.1992 «Марієхамн» 0/0

Йєссе ЙОРОНЕН 21.03.1993 «Фулхем», Англія 2/0

Захисники 

Карі АРКІВУО 23.06.1983 «Хеккен», Швеція 48/1

Янне САКСЕЛА 14.03.1993 «РоПС» 5/0

Паулус АРАЮУРІ 15.06.1988 «Лех», Польща 19/2

Юхані ОЯЛА 19.06.1989 СІК 17/0

Саулі ВЯЙСЯНЕН 05.06.1994 АІК, Швеція 2/0

Албін ГРАНЛУНД 01.09.1989 «Марієхамн» 0/0

Юкка РАЙТАЛА 15.09.1988 «Согндал», Норвегія 35/0

Йоона ТОЙВІО 10.03.1988 «Мольде», Норвегія 38/2

Маркус ХАЛСТІ 19.03.1984 «Мідтьюлланд», Данія 31/0

Півзахисники

Томас ЛАМ 18.12.1993 «Нотінгем Форест», Англія 8/0

Перпарім ХЕТЕМАЙ 12.12.1986 «К’єво», Італія 44/4

Александер РІНГ 09.04.1991 «Кайзерслаутерн», Німеччина 41/1

Робін ЛОД 17.04.1993 «Панатінаїкос», Греція 11/1

Йоні КАУКО 12.07.1990 «Рандерс», Данія 7/0

Сакарі МАТТІЛА 14.07.1989 «Сьондерйюске», Данія 10/0

Расмус ШУЛЛЕР 18.06.1991 «Хеккен», Швеція 21/0

Сімон СКРАББ 19.01.1995 «Євле», Швеція 1/0

Нападники

Теему ПУККІ 29.03.1990 «Брондбю», Данія 53/9

Еро МАРККАНЕН 03.07.1991 АІК, Швеція 7/0

Рооне РІСКІ 16.08.1981 СІК 4/1
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Після трирічної перерви стадіон 
«Металіст» знову приймає матч 
міжнародного рівня

Трохи більше трьох років один з 
найсучасніших та найкрасивіших 
стадіонів України – ОСК «Металіст» 
у Харкові - залишався без великого 
футболу. У жовтні 2013-го на 
цій арені національна збірна 
України у рамках відбору ЧС-
2014 у надважливому поєдинку 
мінімально перемогла команду 

Польщі. Це був поки що останній 
міжнародний матч, який бачили 
у Харкові. Раніше ОСК «Металіст» 
отримав гарну оцінку за організацію 
та проведення поєдинків групового 
етапу Євро-2012. Але через події 
на сході України матчі Ліги Європи 
сезону-2014/2015 харківський 
«Металіст» був змушений проводити 
вже у Києві та Львові. 

Довгих три роки, які вмістили в себе 
надзвичайно багато суспільних та 

футбольних подій, Харків лишався 
осторонь міжнародного футболу. 
В той час як нове керівництво 
Федерації робило все, щоб 
повернути збірну України до міста, 
яке завжди шалено підтримувало 
«синьо-жовтих». 

На початку вересня, напередодні 
візиту на Конгрес УЄФА, президент 
ФФУ Андрій Павелко ще раз 
оголосив про свій намір домогтися 
поновлення міжнародного 
футбольного статусу Харкова. Згодом 
вже голова Харківської ОДА Юлія 
Світлична спрямувала на адресу 
президента ФФУ офіційного листа із 
клопотанням розглянути можливість 
проведення у місті матчу збірних 
команд та гарантіями безпеки з 
боку Харківської ОДА. Це стало 
додатковим аргументом ФФУ у 
перемовинах із керівництвом УЄФА 
щодо повернення міжнародного 
футболу до Харкова. А вже у 
жовтні ФФУ та Харківська обласна 
державна адміністрація підписали 
Меморандум про співпрацю у сфері 
розвитку та популяризації футболу. 
За кілька днів радісна звістка 
надійшла й з УЄФА: Європейський 
футбольний союз офіційно 
повідомив, що не має заперечень 
проти проведення 15 листопада 
на ОСК «Металіст» товариського 
матчу між національними збірними 
України та Сербії.

«Я вдячний Юлії Світличній за 
активну і чітку позицію з тих питань, 
які було необхідно вирішити для 
повернення міжнародних матчів 
в Харків. Крім того, головний 
тренер національної збірної 
Андрій Шевченко наполягав на 
проведенні матчів тут, щоб харківські 
вболівальники змогли зустрітися зі 
збірною», – прокоментував подію 
президент ФФУ Андрій Павелко. 
Також очільник ФФУ повідомив 
ще одну приємну звістку для 

Великий футбол повертається до Харкова

Товариський матч Україна – Сербія
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вболівальників, зазначивши, що 
проведення товариського поєдинку 
збірних на «Металісті» дасть 
можливість в подальшому приймати 
матчі європейських змагань в 
Харкові будь-яким українським 
командам, які виявлять бажання 
грати на цьому стадіоні.

 «Ми раді тому, що президент 
ФФУ відгукнувся на пропозицію 
і прохання всіх уболівальників 
Харківської області повернути в 
наш регіон міжнародні футбольні 
матчі. Ми підписали спільний 
меморандум, цілями якого є 
популяризація та розвиток футболу 
на території Харківської області. 
Думаю, що злагоджена робота всіх 
силових структур і організаційна 
підготовка дасть нам можливість 
провести матч на найвищому рівні», 
- зазначила голова Харківської ОДА 
Юлія Світлична. 

Варто нагадати, що завдяки активній 
позиції президента ФФУ вже друге 
українське місто отримало дозвіл на 
проведення міжнародних зустрічей. 
Раніше вдалося «розблокувати» 
Одесу, яка у березні приймала 
товариський матч Україна – Кіпр, а у 
листопаді – відбіркову гру Україна – 
Фінляндія. 

Матчі збірної України у Харкові

11.10.2008 Україна – Хорватія – 0:0 Відбір ЧС-2010

25.05.2010 Україна – Литва – 4:0 Товариський матч

10.08.2011 Україна – Швеція – 0:1 Товариський матч

02.09.2011 Україна – Уругвай – 2:3 Товариський матч

11.10.2013 Україна – Польща – 1:0 Відбір ЧС-2014

Товариський матч Україна – Сербія
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Головний тренер –
Славолюб МУСЛІН

Футбольний союз Сербії
Футбольний союз Сербії
Дата заснування: 1919

Членство в УЄФА: 1954
Членство у ФІФА: 1921

Адреса: 35, Terazije CP 263 11000 
BEOGRAD
Телефон: +381 11 323 4253
Факс: +381 11 323 3433
Сайт: www.fss.org.rs
e-mail: international@fss.rs
Президент: Славіша КОКЕЗА

Перший матч – 1:3
(Чехія – Сербія, Угерске Градіште, 16 
серпня 2006 р.)

Найбільша перемога – 5:0 
(Сербія – Румунія, Белград, 19 
жовтня 2009 р.)

Найбільша поразка – 0:3
(Сербія – Бельгія, Белград, 12 жовтня 
2012 р.)

Форма команди:
червоні футболки та сині труси

Резервна форма:
білі футболки та білі труси

Позиція у рейтингу ФІФА
станом на 20 жовтня 2016 року –
43 місце (650 очок)

Найвища позиція у рейтингу ФІФА 
– 23 (березень 2010)

Рекордсмен за кількістю матчів: 
Деян СТАНКОВІЧ (103 матчів)

Кращий бомбардир:
Нікола ЖИГІЧ (16 голів)

Товариський матч Україна – Сербія
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Склад команди Сербії

Гравці Дата народження Клуб Зріст/вага
Воротарі
Владімір СТОЙКОВІЧ 28.07.1983 «Нотінгем Форест», Англія 195/92

Предраг РАЙКОВІЧ 31.10.1995 «Маккабі Т-А», Ізраїль 191/85

Александар ЙОВАНОВІЧ 17.12.1985 «Орхус», Данія 181/75

Захисники 
Антоніо РУКАВІНА 26.01.1984 «Вільярреал», Іспанія 177/74

Александар КОЛАРОВ 10.11.1985 «Манчестер Сіті», Англія 187/83

Філіп МЛАДЕНОВІЧ 15.08.1991 «Кельн», Німеччина 181/65

Матія НАСТАСІЧ 28.03.1993 «Шальке», Німеччина 188/79

Браніслав ІВАНОВІЧ 22.02.1984 «Челсі», Англія 188/86

Нікола МАКСІМОВІЧ 25.11.1991 «Наполі», Італія 193/82

Ягош ВУКОВІЧ 10.06.1988 «Коньяспор», Туреччина 195/93

Стефан МІТРОВІЧ 22.05.1990 «Гент», Бельгія 189/82

Александр ІГНЬОВСЬКІ 27.01.1991 «Фрайбург», Німеччина 175/68

Душко ТОШИЧ 19.01.1985 «Бешикташ», Туреччина 185/85

Півзахисники
Лука МІЛІВОЄВІЧ 7.04.1991 «Олімпіакос», Греція 186/80

Неманья ГУДЕЛЬ 16.11.1991 «Аякс», Нідерланди 187/73

Неманья МАТІЧ 1.08.1988 «Челсі», Англія 194/83

Любомір ФЕЙСА 17.08.1988 «Бенфіка», Португалія 185/80

Неманья РАДОЯ 06.02.1993 «Сельта», Іспанія 186/78

Нападники
Душан ТАДІЧ 20.11.1988 «Саутгемптон», Англія 181/76

Зоран ТОШИЧ 28.04.1987 ЦСКА, Росія 171/68

Лазар МАРКОВІЧ 2.03.1994 «Спортінг», Португалія 175/66

Філіп КОСТІЧ 1.11.1992 «Гамбург», Німеччина 184/82

Александар МІТРОВІЧ 16.09.1994 «Ньюкасл», Англія 189/82

Андрія ПАВЛОВІЧ 16.11.1993 «Копенгаген», Данія 189/85

Александар КАТАЙ 6.02.1991 «Алавес», Іспанія 182/74

Александар ПЕШИЧ 21.05.1992 «Аталанта», Італія 190/87

Товариський матч Україна – Сербія
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Україна - Сербія:
історія протистоянь у цифрах

Назаренко – кращий бомбардир 
у протистоянні з сербами – 3 голи. 

Товариський матч Україна – Сербія
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3 матчі - 3 перемоги!
Різниця м’ячів: 5:1

Забивали голи: Ребров, Назаренко, Шевченко. 

У всіх трьох матчах проти балканців зіграв нинішній 
наставник «синьо-жовтих» Андрій Шевченко. 

Всі матчі проти збірної Сербії були товариськими. 
Перша гра між командами відбулась в рамках Меморіалу 
В. Лобановського у 2005 році, ще одна в рамках 
товариського турніру на Кіпрі. І ще одне побачення 
відбулося також в Києві.  

Голкіпер «Кривбаса» Максим Старцев дебютував за 
національну збірну України саме у матчі проти Сербії 17 
серпня 2005 року.  

Марко Девич, який зіграв за національну збірну України 
35 матчів та забив 7 м’ячів, мав громадянство Сербії. 

Товариський матч Україна – Сербія
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Оновлена молодіжна збірна 
команда України буде вирішувати 
надскладне завдання – намагатися 
кваліфікуватися на Олімпійські ігри 
2020-го року.

Заключний матч відбіркового 
турніру Євро-2017 проти команди 
Ісландії став останнім у складі 
молодіжної збірної України 
для гравців 1994-1995 років 
народження. Вже відсьогодні 
тренерський штаб нашої 
«молодіжки» починає будувати 
новий колектив - з прицілом на 
чемпіонат Європи 2019-го року, 
за підсумками фінальної частини 
якого визначаться збірні, що 
представлятимуть Старий Світ на 
Олімпійських іграх у Токіо. Відверто 
непросте завдання - потрапити 
на головний спортивний форум 
чотириріччя - буде вирішувати нове 
покоління українських футболістів. 

Складність поставленої цілі полягає 
не лише у труднощах відбору 
(згідно з чинним регламентом 
молодіжного чемпіонату Європи, 
для виходу у фінальну частину 
турніру потрібно посісти перше 
місце у своїй відбірковій групі 
або ж увійти до четвірки кращих 
команд, що посіли другі місця, 
аби потім у матчах плей-офф 
посперечатися за путівку до 
вирішального раунду, а на Ігри, у 
свою чергу, потрапляють чотири 
найсильніші команди Євро), але 
й в історичній складовій – нашій 
команді за часів незалежності 
ще жодного разу не вдавалося 
пробитися на Олімпіаду. Та й збірна 
Радянського Союзу, яка успішно 
обходила колишні обмеження 
стосовно участі футболістів-
професіоналів в Олімпіадах, 
вигравала Ігри лише двічі, маючи 
в активі ще три комплекти 

бронзових нагород.

Втім, відмовлятися від мети ані 
тренерський штаб збірної, ані 
футболісти точно не збираються. 
Хоча б тому, що в останні роки 
наші юнацькі збірні виходили до 
фінальної частини чемпіонату світу 
та Європи. Молодих українських 
гравців запрошували не останні 
клуби з провідних футбольних 
країн Європи. У національній 
збірній України на Євро-2016 
виступали 19-річний Зінченко та 
20-річний Коваленко, а новий 
тренерський штаб «синьо-
жовтих» активно залучає молодь 
до головної команди – Соболь, 
Петряк, Баланюк (на жаль, через 
травму дебютний виклик до 
першої збірної вийшов дещо 
«змазаним» у 18-річного Віктора 
Циганкова). 

У чемпіонаті країни все гучніше 
починають заявляти про себе 
молоді виконавці – то й же Циганков 
(який вже встиг відзначитися у 
Лізі чемпіонів), Яремчук, який 
нещодавно встановив рекорд 
«скорострільності» в елітному 
дивізіоні), Беседін та Оріховський, 
19-річні Дудік і Вакулко. Як тут не 
згадати і дебют в еліті 16-річного 
представника «Волині» Владислава 
Дмитренка, який став самим юним 
гравцем в історії УПЛ та 10-м «за 
віком» за всю історію чемпіонатів 
України. А хіба нещодавній 
футбольний подвиг юного навіть 
для нинішнього «Дніпра» 17-річного 
голкіпера Андрія Луніна, який уже 
відвоював собі місце у воротах 
команди Дмитра Михайленка і вивів 
свій клуб до четвертьфіналу Кубку 
країни в серії пенальті, не заслуговує 
на увагу?

Зрештою не варто забувати 
й відмінний фінішний спурт 
«молодіжки» минулого скликання 

«Молодіжка»: шлях до Токіо-2020

Товариський матч
Україна U-21 – Білорусь U-21
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у відборі до Євро-2017, коли 
вже стали помітні напрацювання 
нового тренерського штабу 
команди: три перемоги, у тому 
числі над фаворитами та лідерами 
квартету – Францією та Ісландією, 
а також одна нічия у чотирьох 
осінніх матчах. Тож перспективи 
у нового колективу є, приводів 
для стриманого оптимізму 
теж вистачає, як, певно, і 
вболівальницької підтримки та віри 
у команду. Команду, за створенням 
якої можна спостерігати вже 
наразі, яка, сподіваємось, нас ще 
неодноразово порадує.

ЗІРКИ СВІТОВОГО ФУТБОЛУ – ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР

1992-й рік: Сантьяго Каньїсарес, Альберт Феррер, Луїс Енріке, Хосеп Гвардіола (усі – Іспанія)

1996-й рік: Нванкво Кану, Тарібо Вест, Селестін Бабаяро, Сандей Олісе (усі – Нігерія)

2000-й рік: Самуель Ето’О, Джеремі Нджитап (обидва – Камерун)

2004-й рік: Роберто Айяла, Габріель Хайнце, Хав’єр Маскерано, Карлос Тевес, Хав’єр Савіола
(усі – Аргентина)

2008-й рік: Есек’єль Гарай, Хуан Рікельме, Анхель Ді Марія, Ліонель Мессі, Серхіо Агуеро, Хосе Соса 
(усі – Аргентина)

2012-й рік: Рауль Хіменес, Ектор Еррера, Джованні дос Сантос (усі – Мексика)

2016-й рік: Неймар, Алькантара, Маркіньос (усі – Бразилія)

ФАКТИ

Першим українцем – 
чемпіоном Олімпійських 
ігр з футболу став Йожеф 
Беца, який у складі збірної 
Радянського Союзу 
тріумфував на Олімпіаді 
1956 року. Крім нього 
«золото» Ігр здобували 
Олексій Михайличенко, 
Вадим Тищенко (не брав 
участі у фінальному турнірі), 
Володимир Лютий, перемігши 
зі збірною СРСР на Олімпіаді 
у Сеулі (1988-й рік). Тоді 
командою керував киянин 
Анатолій Бишовець, а у складі 
збірної виступали Олексій 
Череднік, який, хоч і народився 
у Душанбе, захищав кольори 
«Дніпра», та Євген Яровенко, 
який до дніпровської 
команди доєднався вже після 
Олімпіади.

По три рази на Олімпійських 
іграх перемагали збірні двох 
країн – Великобританії 
(1900-й, 1908-й і 1912-й рр.) 
та Угорщини (1952-й, 1964-й і 
1968-й рр.).

13 голів, забитих протягом 
двох Олімпійських футбольних 
турнірів, в активі угорського 
форварда Анталья Дунаї та 
Софуса Нільсена з Данії, 
що роблять їх найкращими 
бомбардирами Ігор. Найбільше 
голів на одному турнірі – 12 – 
забивав ще один представник 
Угорщини Ференц Бене (у 
1964-му році).

15 років і 112 днів на момент 
участі у турнірі – у 1936-му 
році у Берліні - виповнилося 
наймолодшому футболісту 
в історії Олімпійських ігор 
Абделкаріму Сакру із Єгипту.

16 команд брали участь 
у футбольному турнірі 
Ігор-2016, що цього літа 
відбувалися у Бразилії. За 
підсумками Євро-2015 на 
Олімпіаду кваліфікувалися 
чотири збірні – Швеція, 
Португалія, Данія та 
Німеччина. 

26 футбольних турнірів, що 
пройшли у 20 різних країнах, 
було зіграно на Олімпійських 
іграх.

Товариський матч
Україна U-21 – Білорусь U-21
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Головний тренер
молодіжної збірної України U-21 –
Олександр ГОЛОВКО

Федерація футболу України
Федерація футболу України 
заснована 13 грудня 1991 року

Член ФІФА з 1992 р.,
член УЄФА – з 1992 р.

Адреса: Україна, 01133, Київ пров. 
Лабораторний, 7-а
Телефон:  +380 44 521 0521
Факс:  +380 44 521 0550
Е-mail: info@ffu.org.ua
Сайт: www.ffu.org.ua 
Президент: Андрій ПАВЕЛКО

Молодіжна збірна U-21 – віце-
чемпіон ЧЄ-2006, учасник фінальних 
турнірів ЧС 2001 та 2005 рр., ЧЄ 
2011 р. 

Найбільша перемога –
8:0 (Україна – Вірменія, 13.10.1998)

Найбільша поразка –
1:5 (Румунія – Україна, 24.10.2001)

Рекордсмен за кількістю матчів – 
Артем Мілевський (31 матч )

Форма команди:
жовті футболки та труси 

Резервна – сині футболки та труси

Молодіжна збірна України з 1992 
року провела 260 матчів: 127 
перемог, 54 нічиїх та 79 поразок. 
Різниця м’ячів: 421:268.

Товариський матч
Україна U-21 – Білорусь U-21
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Склад команди України U-21

Гравці Дата народження Клуб Зріст/вага

Воротарі

Дмитро БЕЗРУК 30.03.1996 «Чорноморець», Одеса 188/75

Володимир МАХАНЬКОВ 29.10.1996 «Динамо», Київ 192/83

Захисники 

Павло ЛУК’ЯНЧУК 19.05.1996 «Динамо», Київ 178/65

Ігор КИРЮХАНЦЕВ 29.01.1996 «Шахтар», Донецьк 167/67

Микола МАТВІЄНКО 02.05.1996 «Шахтар», Донецьк 181/67

Іван ЛОБАЙ 21.05.1996 «Карпати», Львів 183/72

Олександр ОСМАН 18.04.1996 «Динамо», Київ 169/60

Олександр ТИМЧИК 20.01.1997 «Динамо», Київ 180/67

Півзахисники

Бека ВАЧІБЕРАДЗЕ 05.03.1996 «Бетіс», Іспанія 168/65

Юрій ВАКУЛКО 10.11.1997 «Дніпро», Дніпро 174/63

Мар’ян МИСИК 02.10.1996 «Сталь», Кам’янське 173/58

Павло ОРІХОВСЬКИЙ 13.05.1996 «Динамо», Київ 180/71

Олександр ПІХАЛЬОНОК 07.05.1997 «Шахтар», Донецьк 174/67

Максим ТРЕТЬЯКОВ 06.03.1996 «Чорноморець», Одеса 175/66

Денис БАЛАНЮК 16.01.1997 «Дніпро», Дніпро 175/70

Данило ІГНАТЕНКО 13.03.1997 «Шахтар», Донецьк 189/80

Нападники

Андрій БОРЯЧУК 23.04.1996 «Шахтар», Донецьк 176/71

Артем ДОВБИК 21.06.1997 «Дніпро», Дніпро 184/76

Олексій ЩЕБЕТУН 02.06.1997 «Динамо», Київ 184/77

Максим ГРИСЬО 14.05.1996 «Карпати», Львів 164/60

Сергій ПЕТРОВ 21.05.1997 «Волинь», Луцьк 198/83

Артем ДУДІК 02.01.1997 «Волинь», Луцьк 173/67

Товариський матч
Україна U-21 – Білорусь U-21
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Головний тренер
молодіжної збірної Білорусі U-21
Ігор КОВАЛЕВИЧ

Білоруська федерація футболу
Білоруська федерація футболу
Рік заснування 1989 р.

Членство ФІФА 1992 р.
Членство УЄФА 1993 р.

Адреса:  пр-т Победителей, 
20/3, 220020 Минск, Республика 
Беларусь
Телефон: +375 17 2545600
Факс: +375 17 2544483 / 2544478
Електронна пошта: info@bff.by
Сайт: www.abff.by
Голова Сергій Румас

Молодіжна збірна Білорусі U-21 – 
учасник молодіжних чемпіонатів 
Європи 2004, 2009 та 2011 років. 
У 2011 році білоруська команда 
виборола бронзові медалі ЧЄ.
Молодіжна збірна Білорусі  – 
учасник Олімпійських Ігор 2012 
року у Лондоні.

Перша гра: Молдова U-21 – 
Білорусь U-21 – 0:1 (Кишинев, 30 
серпня 1992 р.)
Найбільша перемога: Білорусь 
U-21  – Сан-Маріно - 6:0 (Вітебськ, 
13 жовтня 1998 р.)
Найбільші поразки:
Норвегія U-21 - Білорусь U-21 – 4:0 
(Хенефос, 8 вересня 1994 р.)
Норвегія U-21 - Білорусь U-21 – 5:1 
(Драммен, 5 червня 2001 р.)
Швеція U-21 - Білорусь U-21 – 5:1 
(Мальме, 16 червня 2009)
Іспанія U-21 - Білорусь U-21 – 4:0 
(Леон, 30 березня 2015 р.)

Рекордсмен за кількістю матчів – 
Міхаїл Афанасьєв (47)
Найкращий бомбардир – Міхаїл 
Афанасьєв (11)
Форма команди: червоні футболки 
та труси 
Резервна – білі футболки та труси

Товариський матч
Україна U-21 – Білорусь U-21
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Склад команди Білорусі U-21

Гравці Дата народження Клуб Зріст/вага

Воротарі

Денис ЩЕРБИЦЬКИЙ 14.04.1996 «БАТЕ» 197/93

Артем БЄЛИЙ 28.04.1997 «Іслочь» 186/73

Захисники

Александр ПАВЛОВЕЦЬ 13.08.1996 «Неман» 185/79

Евгеній ЛЄШКО 24.06.1996 «Неман» 176/70

Дмітрій БАЙДУК 18.07.2015 «Смолевічи-СТІ» 179/77

Єгор ХВАЛЬКО 18.02.1997 «Ліда» 181/72

Алєксєй ІВАНОВ 19.02.1997 «Динамо-Брест» 182/79

Ілья РАЩЕНЯ 27.05.1997 «Звезда-БГУ» 184/74

Захар ВОЛКОВ 12.08.1997 «Орша» 183/79

Максим ЯБЛОНСЬКИЙ 15.08.1996 «Сморгонь» 182/73

Півзахисники

Ярослав ЯРОЦЬКИЙ 28.03.1996 «Неман» 173/68

Євгеній БЄРЄЗКІН 5.07.1996 «Нафтан» 181/77

Александр ДЖИГЕРО 15.04.1996 «БАТЭ» 172/57

Владислав ФЄДОТОВ 08.02.1997 «Іслочь» 173/70

Алєксєй ТАРАКАНОВ 26.03.1996 «Сморгонь» 174/57

Міхаіл ШИБУН 01.01.1996 «Шахтар» 179/75

Євгеній ШЕВЧЕНКО 06.06.1996 «Мінск» 182/70

Нападники

Валерій ГРОМИКО 23.01.1997 «Мінск» 167/57

Артем ВАСИЛЬЄВ 23.01.1997 «Мінск» 178/60

Максим САНЕЦЬ 04.04.1997 «Крумкачи» 183/75

Товариський матч
Україна U-21 – Білорусь U-21
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11 листопада на стадіоні 
«Ворскла» імені О. Бутовського в 
Полтаві відбудеться товариський 
матч між молодіжними 
збірними командами України 
та Білорусі. Знаковим він 
стане не тільки через те, що 
Олександр Головко презентує 
футбольній громадськості 
оновлену молодіжну команду, 
що складатиметься з гравців 
1996-1997 років народження. 
З білоруською «молодіжкою» 
«синьо-жовтих» пов’язує 
тісна історія протистоянь на 
футбольному полі, а майбутня 
зустріч між цими збірними стане 
12-ю - і це рекорд за кількістю 
зіграних українською командою 
матчів проти конкретного 
суперника. До матчу в Полтаві 
наші хлопці найчастіше грали 

в футбол з ровесниками з 
Молдови, Литви та Білорусі - по 
11 зустрічей. Так що на наших 
очах вершитиметься історія, а 
любителі статистики матимуть 
змогу внести цей цікавий факт 
до хронології виступів команди 
України U-21. 

Саме з контрольного матчу зі 
збірною Білорусі розпочинається 
футбольний літопис нашої 
молодіжної команди, коли 28 
жовтня 1992 року в Тернополі 
товариська зустріч завершилася 
цілком дружнім результатом 
- нульовою нічиєю. Однак, 
спаринг в Білорусі, який відбувся 
за півтора роки в Мінську, 
закінчився для наших хлопців 
не так вдало - 0:2. Але в складі 
тієї збірної під керівництвом 

Володимира Мунтяна виступали 
молоді і перспективні Дмитро 
Парфьонов, Владислав 
Ващук, Віталій Косовський, які 
згодом виросли в виконавців 
континентального масштабу.

На рівні офіційних матчів збірним 
Україні та Білорусі довелося 
чекати зустрічі аж до 2001 року. 
Обидві команди потрапили 
до кваліфікаційної групи 5 у 
відбірковому циклі чемпіонату 
Європи 2002 року. І тодішня 
українська «молодіжка» в двох 
очних поєдинках з білорусами 
продемонструвала, що є 
сильнішою, здобувши мінімальну 
перемогу в Києві за рахунок голу 
Монарьова, а потім обігравши 
північних сусідів і на виїзді - 2:1. 
Незважаючи на наявність в групі 

Перший суперник в сучасній історії 
нашої «молодіжки»

Товариський матч
Україна U-21 – Білорусь U-21
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міцних суперників — Польщі, 
Норвегії, Білорусі, Вірменії та 
Уельсу, «синьо-жовті» згодом 
її виграли, проте спіткнулися 
в раунді плей-офф. На 
континентальний форум збірну 
України не пустила команда 
Швейцарії, здолавши за сумою 
двох матчів наших хлопців з 
рахунком 4:2.

Цікаво, що в рамках турнірів під 
егідою УЄФА шляхи молодіжних 
збірних України та Білорусі з того 
часу більше не перетиналися. 
А українсько-білоруські 
розбірки на футбольному 
полі відбувалися в статусі 
товариських матчів та ігор Кубка 
Співдружності, поки Україна 
остаточно не відмовилася 
від участі в змаганнях. До 
слова, волею випадку обом 
збірним двічі доводилося 
змагатися за путівку у фінал 
Кубка Співдружності. У 2012 
році наші суперники виявилися 
більш успішними, здобувши 
перемогу в серії післяматчевих 
пенальті (1:1, 3:5 по пенальті). 
А ось в 2014 році українці 
були більш переконливими, 
здолавши «сябрів» з рахунком 
1:0 і завершивши змагання на 
тріумфальній ноті - розгромною 
«вікторією» над командою Росії 
(4:0).

З 2002 по 2010 рік українська і 
білоруська «молодіжки» провели 
між собою 5 товариських 
матчів. І навіть в результатах 
цих спарингів простежується 
цілковитий паритет і рівність 
між споконвічно дружніми 
державами - Україна і Білорусь 
здобули по дві перемоги, 
завершивши ще одну контрольну 
гру внічию.

Товариський матч
Україна U-21 – Білорусь U-21
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Новини збірних команд
України

Національна збірна

Тренер - Андрій Шевченко

5 очок – такий доробок має 
національна збірна команда 
України після трьох зіграних 
цієї осені матчів у кваліфікації 
чемпіонату світу 2018 року. З 
одного боку, «синьо-жовті» наразі 
займають лише третю сходинку 
у турнірній таблиці, яка не дає 
можливості поїхати на фінальну 
частину змагань, але гра підопічних 
Андрія Шевченка вселяє надію на 
краще. Адже Україна не просто не 
програла у гостях Туреччині, а й 
мала усі шанси вийти переможцем 
із принципової дуелі. Ще й 
«вікторія» у грі з командою Косова 
принесла вболівальникам хороший 
настрій, а наставнику збірної – 
першу звитягу на тренерському 
містку.

Молодіжна збірна України U-21

Тренер - Олександр Головко

Команда Олександра Головка 
завершила виступи у відборі 
чемпіонату Європи 2017 року. На 
жаль, підсумком кваліфікаційного 
циклу стале невтішне четверте 
місце, але про те, що українці не 
зможуть позмагатися за путівку 
на континентальну першість, 
було відомо ще навесні – після 
невтішної домашньої поразки 
від Македонії. До речі, саме 
представники Балкан сенсаційно 
виграли групу, випередивши самих 
французів. «Синьо-жовті» же 
на фініші змагань зіграли вдома 
внічию із командою Північної 
Ірландії (1:1) та обіграли у гостях 
однолітків з Ісландії (4:2). А 
вже 11 листопада Олександр 
Головко презентує футбольній 
спільності нову «молодіжку», 
сформовану із гравців 1996-1997 
років народження, яка зіграє 
товариський матч із командою 
Білорусі у Полтаві.

Юнацька збірна України U-19

Рік народження - 1998 
Тренер - Володимир Циткін

8 жовтня українські футболісти 
із команди U-19 запам’ятають 
надовго, адже саме цього дня 
підопічні Володимира Циткіна 
пробилися до еліт-раунду 
європейського футбольного 
форуму 2017 року. Здавалося б, 
що тут дивного? Але ця історична 
мить сталася на футбольних полях 
України, де протягом кількох днів 
тривав кваліфікаційний міні-турнір 
серед 19-річних. Україна усі свої 
матчі відіграла на стадіоні «Колос» 
у Борисполі: спочатку «синьо-
жовті» стартували із перемоги над 
ісландцями (2:0), а вже за два дні 
гарантували собі вихід до наступної 
стадії змагань, не залишивши 
шансів одноліткам з Латвії (3:0). 
Ложкою дьогтю у бочці меду стала 
поразка у третьому матчі відбору 
від команди Туреччини, яка у 
підсумку посіла першу позицію.
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Юнацька збірна України U-18

Рік народження - 1999 
Тренер - Олександр Петраков

Команда Олександра Петракова 
взяла участь у навчально-
тренувальному зборі у Щасливому, 
провівши на полях бази «Арсенал» 
два товариські матчі із однолітками 
з Австрії. 7-го жовтня українці та 
австрійці зіграли внічию з рахунком 
1:1, а ось за два дні наші хлопці 
були менш переконливими, не 
забивши жодного м’яча і двічі 
пропустивши при цьому у власні 
ворота.

Юнацька збірна України U-17

Рік народження - 2000 
Тренер - Cергій Попов

Команда Сергія Попова не зуміла 
здобути бодай перемогу під 
час відбору Євро-2017 серед 
17-річних. В активі «синьо-
жовтих» - дві нічиї. Якщо у матчі 
із господарями міні-турніру 
збірна України фактично втратила 
перемогу на останніх секундах 
протистояння, то у поєдинку 
із Норвегією голи Кащука та 
Титаєвського принесли нам рятівне 
очко, яке, згідно з регламентом 
змагань, вивело команду до 
еліт-раунду змагань. Здавалося 
б, усього два очки у скарбничці 
збірної, але, враховуючи зароблені 
пункти у матчах із лідерами групи, 
хлопці Попова все-таки встигли 
заплигнути в останній вагон потягу, 
який вже на повній швидкості 
прямує до елітного раунду Євро-
2017.

Юнацька збірна України U-16

Рік народження - 2001 
Тренер - Олег Кузнецов

Наймолодша збірна команда 
України у жовтні проводила 
дві контрольних зустрічі із 
представниками з Угорщини. 
У першому спарингу підопічні 
Олега Кузнецова задовольнилися 
результативною нічиєю 1:1, а ось 
другий контрольний матч приніс 
вітчизняним вболівальникам куди 
більше позитивних емоцій. 4:0 – 
дублями у стані «синьо-жовтих» 
відзначилися Надольський та 
Завгородній, поховавши інтригу у 
грі ще до перерви.
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Фотосесія жіночої збірної України

Футбол може бути не тільки 
видовищним, але й…гарним 
та жіночним! Не вірите? 
Тоді подивіться фотографії 
неперевершених футболісток 
національної збірної України!

Упродовж двох днів під час 
останнього збору наші дівчата 
приміряли на себе роль 
фотомоделей і з’явилися перед 
уболівальниками у незвичних 
образах. Спеціально для цієї 
події компанія adidas виготовила 
ексклюзивні футболки у 
національних кольорах, які дуже 
сподобались футболісткам. Під 
час фотографування дівчата багато 
веселились та імпровізували.
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- Емоції тільки найпозитивніші, ми ж в першу чергу дівчата, а яка дівчина 
не любить фотографуватися (посміхається)? Я знаю точно, що всім дуже 
сподобався цей захід, подивилися одна на одну в іншому світлі: з макіяжем, 
зачісками... Головний тренер, побачивши нас в процесі фотографування, так 
би мовити, у всій красі, раптом усвідомив, що ми не тільки футболістки, а 
прекрасні дівчата. Два дні не міг відійти - тільки про це і говорив.
Iя Андрущак (з інтерв’ю газеті «КП в Україні»)
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Останні новини
жіночого футболу

Національна жіноча збірна України

Тренер – Володимир Рева

19 жовтня національна жіноча 
збірна України у контрольному 
матчі, який відбувся у Борисполі 
на стадіоні «Колос», поступилася 
команді Угорщини.

 У кілька разів перевершивши 
суперниць за кількістю 
небезпечних моментів і  
змарнувавши низку гарних нагод 
для взяття воріт, «синьо-жовті» 
пішли на перерву поступаючись 
у два м’ячі, а другому таймі 
пропустили ще двічі. У підсумку 
перевіривши велику кількість 
гравців у цій зустрічі «синьо-жовті», 
на жаль, поступилися з рахунком 
0:4.  

Другий спаринг підопічні 
Володимира Реви провели 23 
жовтня на тренувальній базі ФК 
«Оболонь-Бровар», що у Бучі. 
Цього разу спаринг-партнером 
була харківська команда 
«Житлобуд-1». Завдяки голам Віри 
Дятел та Ольги Басанської «синьо-
жовті» перемогли з рахунком 2:1. 
Єдиний м’яч у складі харків’янок 
забила також «збірниця» Ольга 
Овдійчук. 

 Молодіжна збірна України  U-19

Тренер – Наталія Зінченко

25 жовтня підопічні Наталії 
Зінченко дізналися, що вони 
увійшли до числа 24-х кращих 
команд континенту, які з 3 по 
11 квітня 2017 року (або з 5 до 
13 червня) братимуть участь в 
елітному раунді чемпіонату Європи 
2016/2017.

Нагадаємо, що у Групі 8 Україна 
провела три матчі: здобула дві 
перемоги над Азербайджаном 
та Литвою і поступилася збірній 
Іспанії, в підсумку посівши другу 
сходинку у квартеті.

 Всі учасники елітного раунду: 
Англія, Німеччина, Франція, Чехія, 
Бельгія, Фінляндія, Угорщина, 
Словенія, Нідерланди, Іспанія, 
Польща, Швеція, Сербія, Ірландія, 
УКРАЇНА, Італія, Туреччина, 
Норвегія, Португалія, Шотландія, 
Швейцарія, Росія, Данія, Ісландія.

 

Дівоча збірна України U-17

Тренер – Сергій Сапронов

На жаль, дівоча збірна України 
WU-17 припинила свою боротьбу 
на стадії відбіркового етапу 
чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що підопічні Сергія 
Сапронова мали шанси вийти в 
еліт-раунд з третього місця в Групі 
9, але після матчів в інших групах 
стало відомо, що «синьо-жовті» 
вибувають з розіграшу.  
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Президент УЄФА підтвердив візит 
до України

На адресу Федерації футболу 
України надійшов офіційний лист-
підтвердження від УЄФА стосовно 
відвідин Києва та Одеси 11-12 
листопада 2016 року.

 У документі за підписом 
президента організації 
Александера Чеферіна йдеться про 
підтвердження запрошення від 
української сторони та наводиться 
склад офіційної делегації УЄФА. 
Окрім очільника союзу, до неї 
увійдуть генеральний секретар 
Теодор Теодорідіс, голова 
департаменту національних 
асоціацій Зоран Лаковіч та голова 
служби президента Лука Зайц.

 Делегація УЄФА прибуде на 
особисте запрошення президента 
ФФУ Андрія Павелка. Окрім 
ознайомлення з діяльністю ФФУ та з 
підготовкою до проведення фіналу 
Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18 
заплановано ряд інших заходів, 
зокрема, почесні гості відвідають 
кваліфікаційний матч чемпіонату 
світу 2018 року Україна – Фінляндія 
в Одесі.

За підтримки ФФУ у військовому 
госпіталі відкрито кімнату 
спортивної реабілітації бійців АТО

На честь Дня захисника України 
за кошти, залучені Федерацією 
футболу України, було відкрито 
кімнату спортивної реабілітації для 
поранених військовослужбовців, 
які проходять лікування у 
травматологічному відділенні 
Клініки ушкоджень Головного 
військового клінічного госпіталю 
Міністерства оборони України 
у Києві. Також президент ФФУ 
Андрій Павелко особисто привітав 
поранених бійців АТО зі святом та 
передав їм подарунки.

Під час попереднього візиту до 
госпіталю, напередодні Великодня, 
Андрій Павелко відповів на 
прохання медиків та пообіцяв, 
що ФФУ допоможе у ремонті 
та обладнанні всім необхідним 
кімнати реабілітації. Обіцянка 
була виконана, і напередодні Дня 
захисника президент ФФУ завітав 
до госпіталю.

 «Коли ми зайшли сюди минулого 
разу, побачили кімнату у 
занедбаному стані. На прохання 
керівництва госпіталю вирішили її 
відновити та пообіцяли це зробити. 
І ось обіцяне виконане, ми зробили 
усе, про що нас просили медики. 
Тепер наші бійці мають можливість 
повноцінно відновлюватися після 
того, як пройдуть лікування у стінах 
шпиталю. Низький уклін лікарям, 

медичному персоналу, які кожного 
дня спілкуються з бійцями та 
віддають їм частинку свого тепла», – 
сказав Андрій Павелко.

Футбольний майданчик для 
школярів Святогірська

15 жовтня у єдиній школі міста 
Святогірськ, що на Донеччині, було 
відкрито сучасний міні-футбольний 
майданчик зі штучним покриттям. 
Подарунок для школярів, більшість 
з яких є дітьми-переселенцями з 
Донецька, було збудовано за кошти, 
залучені Федерацією футболу 
України, Федерацією футболу 
Донецької області та Федерацією 
футболу Святогірська.

 На футбольному майданчику 
розміром 42х22 метри 
займатимуться не тільки школярі, 
а й різноманітні футбольні 
секції, дитячі табори, а також 
проводитимуться футбольні 
турніри. Перший, до речі, було 
організовано вже у день-відкриття. 
У ньому взяли участь 6 команд з 
найближчих сіл. 

Новини ФФУ
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ФФУ привітала військових 
Донеччини із Днем захисника 
України

День захисника України – особливе 
свято для військовослужбовців, що 
захищають цілісність нашої держави 
на її східних кордонах. В урочистий 
для усієї країни день делегація 
ФФУ завітала на Донеччину, 
аби привітати справжніх синів 
Батьківщини зі святом та вручити 
бійцям приємні подарунки.

Перший віце-президент Федерації 
футболу України Вадим Костюченко 
та перший віце-президент Федерації 
футболу Донецької області 
Олександр Косевич презентували 
хлопцям із двох військових частин - 
№3035 в Слов’янську і 81-ї бригади 
ВСУ у Святогірську – набори 
футбольних м’ячів і футболку з 
автографами гравців національної 
збірної команди України з футболу.

Зустріч у Китайській асоціації 
футболу

25 жовтня 2016 року у рамках 
робочого візиту до КНР відбулася 
зустріч президента Федерації 
футболу України Андрія Павелка 

із заступником голови Китайської 
асоціації футболу Чжан  Цзянєм.

 Сторони обговорили перспективні 
напрямки співпраці у сфері футболу, 
зокрема обмін тренерами, спільну 
організацію матчів для чоловічих і 
жіночих юнацьких команд. 

Тлумачення Правил гри від Колліни

Понад рік минув з моменту, як 
П’єрлуїджі Колліна востаннє 
зустрічався із журналістами, аби 
надати роз’яснення щодо роботи 
вітчизняного суддівського корпусу. 
Клуби еліти пройшли екватор 
першого етапу чемпіонату України 
в сезоні 2016/2017 років, і в рамках 
футбольного «Прес-клубу» в Будинку 
футболу ФФУ італійський фахівець 
дав відповіді на низку питань, що 
стосувалися роботи арбітрів в 
Прем’єр-лізі.

Подібні заходи, на думку 
куратора системи арбітражу в 
професіональному футболі України, 
мають важливу інформативну 
функцію, оскільки ЗМІ є каталізатором 
наданої громадськості інформації, 
фактично формуючи позицію 
футбольної спільноти.

У військовій частині ВПС України 
за підтримки ФФУ відкрито 
футбольний майданчик

29 жовтня у Києві у військовій частині 
А-0799 Повітряного командування 
«Центр» Повітряних сил ВСУ відбулося 
урочисте відриття футбольного 
майданчика зі штучним покриттям, 
який було побудовано за підтримки 
Федерації футболу України та 
меценатів. На новому полі зможуть 
тренуватися та грати бійці цієї частини, 
а також збірна команда Повітряних 
сил ВСУ. Свої поздоровлення 
військовим передав президент 
Федерації футболу України Андрій 
Павелко

Новий футбольний майданчик 
з’явився у Довгому

Чудовий подарунок усім 
прихильникам футболу зроблено 
у невеличкому селі Довге, що в 
Чернігівському районі Запорізької 
області. Ініціативу ФФУ з будівництва 
футбольних майданчиків підхопили 
місцеві меценати, які за власний 
кошт побудували міні-футбольний 
майданчик зі штучним покриттям 
і освітленням для всіх бажаючих 
займатися грою мільйонів.
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Головні винуватці свята – юні 
футболісти ще до відкриття встигли 
випробувати новенький штучний 
газон і зіграли поєдинок, в якому 
«Надія» з Чернігівки перемогла 
«Мінерал» (Пологи) 4:0. Окрасою 
дня став і турнір ветеранів футболу, в 
якому до господарів завітали гості з 
Новопетровки, Токмаку і Запоріжжя.

У Херсоні відбувся футбольний 
фестиваль «Грай в гостях, грай 
всюди»

У Херсоні 25 жовтня офіційно відкрито 
футбольний фестиваль «PLAY AWAY, 
PLAY EVERYWHERE – Грай в гостях, 
грай всюди». В рамках заходу у 
Херсонському вищому училищі 
фізичної культури проведено відкриті 
уроки футболу для вихованців 
місцевих спортивних шкіл.

Під час заходу юним спортсменам 
та їх тренерам були вручені м’ячі та 
інший спортивний інвентар. Всього 
понад 200 м’ячів отримали юні 
херсонські футболісти.

Програма ФФУ у дії: сучасний 
футбольний стадіон відкрито у 
Плисках

Програма Федерації футболу України 

щодо збільшення кількості сучасних 
футбольних полів на території нашої 
країни набирає ходи. Цими вихідними 
нове поле зі штучним покриттям 
з’явилося на Чернігівщині. 30 жовтня 
у селі Плиски відкрили сучасний 
футбольний стадіон. Нове поле зі 
штучним покриттям такої високої 
якості стало першим в області, а грати 
на ньому можна за будь-якої пори 
року.

У церемонії відкриття взяли участь 
перший віце-президент Федерації 
футболу України Вадим Костюченко, 
президент Чернігівської регіонально-
обласної федерації футболу Геннадій 
Прокопович, президент футбольного 
клубу «Єдність» Михайло Голиця.

«Відкриті уроки футболу» 
у Бердянську та Дніпрі

27 жовтня, в місті Бердянськ 
Запорізької області відбулося 
відкриття дитячого фестивалю 
«Відкриті уроки футболу», що є 
спеціальним проектом Федерації 
футболу України. На стадіоні ЗОШ 
№3 зібіралися діти та вчителі з 8 
місцевих шкіл. Привітати учасників 
семінару прийшли перший віце-
президент Федерації футболу України 
Вадим Костюченко, міський голова 
Бердянську Володимир Чепурний, 
національний координатор проекту 
Федерації футболу України, член 
комісії УЄФА з масового футболу Євген 
Столітенко та інші.

Подібні фестивалі вже розпочалися в 
Харківський та Запорізький областях. 
А в п’ятницю, 28 жовтня, черга дійшла 
і до Дніпропетровської області. На 

стадіоні Молодіжного парку зібралося 
біля сотні хлопців та дівчат, які і 
стали свідками урочистого відкриття 
футбольного свята. 

Захисники України – дітям!

Федерація футболу України разом 
з Благодійним фондом «Розвиток 
футболу України» в рамках співпраці з 
Дитячим фондом УЄФА продовжують 
реалізовувати соціальний проект 
«PLAY AWAY, PLAY EVERYWHERE – 
Грай в гостях, грай всюди», який 
призначений для підтримки 
вимушено переселених осіб, зокрема 
дітей з конфліктних територій України.

 В рамках цього проекту, 22 жовтня 
на київському стадіоні «Локомотив» 
відбувся благодійний футбольний 
турнір «Кубок захисника України». 
Основною метою заходу було 
привернення уваги до проблем 
дітей-переселенців і дітей, які досі 
перебувають в зоні АТО, та необхідність 
розбудови спортивної інфраструктури 
на цій території. Ідея проведення 
змагань була втілена за підтримки 
президента ФФУ Андрія Павелка.

Саме справжні захисники України 
– представники батальйонів імені 
Кульчицького та «Дніпро-1», а також 
Патрульної поліції – разом із збірною 
журналістів об’єдналися навколо 
потреб дітей та стали учасниками 
першого футбольного «Кубка 
захисника України». За підсумками 
турніру чемпіоном стала команда 
полку «Дніпро-1», друге місце посіла 
збірна журналістів України, третє – 
команда Патрульної поліції, а четверте 
– батальйон Кульчицького.
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Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/ffukraine

Twitter: https://twitter.com/FFUKRAINE

ВКонтакте: http://vk.com/ffu

Instagram: https://www.instagram.com/ffukraine

YouTube: https://www.youtube.com/user/FootballFederationofUkraine_official

Квитки на матчі збірних команд України з футболу:

https://www.facebook.com/ffutickets/
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Офіційний постачальник
спортивної екіпіровки

Технологічний спонсор 
національної збірної України

Офіційний партнер національної 
збірної України з футболу

Ексклюзивний автомобільний 
спонсор

Офіційний постачальник ділового 
одягу

Офіційний страховий партнер 
матчу

Офіційний медичний партнер

Квитковий партнер матчу

Інформаційний спонсор

Інформаційний спонсор


