




Українська асоціація футболу та національна збірна запрошують вас на 
домашній поєдинок Ліги націй УЄФА-2020/2021! Команда Андрія Шевченка 
протистоятиме на НСК «Олімпійський» чотириразовому чемпіону світу й 
триразовому чемпіону Європи — збірній Німеччини.

Синьо-жовтим випала нагода випробувати свою майстерність у матчі з одним із 
найсильніших футбольних колективів світу. І цей поєдинок буде передусім важливою 
перевіркою ігрових та фізичних якостей нашої збірної в межах підготовки до 
виступів у фінальній частині Євро-2020. Адже тільки із сильними суперниками можна 
вдосконалюватися та досягати якісного росту. Тому бажаю національній збірній на чолі з 
тренерським штабом Андрія Шевченка вийти на поєдинок проти Німеччини впевненою 
у своїх силах та продемонструвати змістовний футбол! Максимальної результативності 
нашій команді на полі та яскравого футболу для всіх уболівальників України!

З повагою, 
президент Української асоціації футболу,
член Виконкому УЄФА
Андрій Павелко

ДОРОГІ ДРУЗІ! 
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ЛІГА НАЦІЙ: ПЕРШІ СЕНСАЦІЇ
ТА НЕСПОДІВАНКИ СТАРТОВИХ ТУРІВ
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Квартет, де опинилися 
українська збірна, є одним із 
найнепередбачуваніших в елітному 
дивізіоні А нового турніру УЄФА

Груповий раунд другої за ліком 
Ліги націй у жовтні перетне свій 
екватор. Але вже зараз можна 
говорити, що нова ініціатива 
Європейського футбольного союзу 
завоювала своє місце в низці 
міжнародних офіційних турнірів. 
Не в останню чергу — завдяки 
непередбачуваності результатів. 
Прикладів довго шукати не 
доведеться — досить поглянути 
на результати матчів та турнірну 
таблицю у групі 4, де компанію 
Україні склали команди Іспанії, 
Німеччини та Швейцарії.

Ні, звісно, друге місце синьо-
жовтих тішить і виглядає 
закономірним, зважаючи 
на результати та рівень гри, 
продемонстровані командою 
Андрія Шевченка в останні два 
роки. Але третє місце однієї з 
найсильніших команд світу, збірної 
Німеччини, дещо дивує. Бундестім, 
яка знову переживає чергову 

перебудову, можливо, дещо 
зверхньо поставилася до турніру і, 
як підсумок, зазнала втрати очок у 
двох матчах. І якщо перемогу над 
Іспанією команда Льова втратила 
уже в компенсований арбітром час, 
то нічия зі Швейцарією виглядала 
цілком закономірною.

А ось швейцарці справді здивували. 
Силу своєї команди представники 
країни годинників та сиру 
продемонстрували ще в матчі 
зі збірною України, а у грі проти 
бундестім у Базелі дали зрозуміти, 
що легко з ними нікому не буде.

Зокрема тій же Іспанії, яка після 
нічиєї з Німеччиною обіграла збірну 
України та одноосібно очолила 
турнірну таблицю групи. І саме зі 
швейцарцями команда Луїса Енріке 
10 жовтня зіграє на мадридському 
стадіоні «Альфредо Ді Стефано».

Узагалі, жовтневі матчі (а крім 
поєдинків Україна — Німеччина 
та Україна — Іспанія відбудуться 
ще поєдинки Іспанія — Швейцарія 
та Німеччина — Швейцарія) 
мають внести істотну ясність у 

розподіл сил перед вирішальними, 
листопадовими турами.

Зважаючи на всі розклади, мета 
синьо-жовтих максимально складна 
у своїй простоті: взяти у протистоянні 
з фаворитами квартету очки, які 
точно допоможуть досягти головної 
цілі в дебютному сезоні в компанії 
найсильніших збірних Європи. 
А саме — зберегти прописку в 
елітному дивізіоні. Завдання важке, 
але українці у відборі до Євро-2020 
довели, що їм це до снаги. У всякому 
разі, чинних чемпіонів континенту 
команда Шевченка перемагала.

Ну й не варто забувати про 
найголовніше — неоціненний 
досвід, який отримала та отримає 
наша команда перед фінальною 
частиною чемпіонату Європи. Але, 
як відомо, апетит приходить під час 
їжі, а вишукані футбольні страви 
у вигляді матчів дивізіону А Ліги 
націй уже оцінили найвибагливіші 
футбольні гурмани. 



ЗБІРНА УКРАЇНИ 
В ЛІЗІ НАЦІЙ УЄФА-2020/2021 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ. ГРУПА А4

Команда І В Н П М’ячі О
Іспанія 2 1 1 0 5 – 1 4

УКРАЇНА 2 1 0 1 2 – 5 3

Німеччина 2 0 2 0 2 – 2 2

Швейцарія 2 0 1 1 2 – 3 1

Серхіо РАМОС
(Іспанія)

Андрій ЯРМОЛЕНКО
(Україна)

Олександр ЗІНЧЕНКО
(Україна)

Тімо ВЕРНЕР
(Німеччина)

2 голи

1 гол

1 гол

1 гол

1 гол

1 гол 1 гол

1 гол

Хосе ГАЙЯ
(Іспанія)

Ферран ТОРРЕС
(Іспанія)

Ансу ФАТІ
(Іспанія)

Харіс СЕФЕРОВИЧ
(Швейцарія)
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Непроста перемога над швейцарцями —
вдалий старт у Лізі націй!

жовтень 2020
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У складі синьо-жовтих на перший 
матч Ліги націй вийшли одразу 
два дебютанти, які зайняли місця 
на обох флангах оборони: справа 
— Тимчик, зліва — Михайліченко. 
Перший і допоміг українцям 
повести в рахунку: підключився до 
атаки, промчав своїм флангом та, 
отримавши пас від Маліновського, 
пробив із гострого кута. М’яч після 
невдалого сейву Зоммера відлетів 
до правого захисника, який віддав 
пас на Ярмоленка. Представник 
«Вест Хему», перебуваючи в 
оточенні суперників та спиною до 
воріт, елегантно п’ятою відкрив 
рахунок.

Тиск альпійської збірної, що тривав 
протягом усього першого тайму, 
дався взнаки на 41-й хвилині. 
Сеферович по центру продавив 
український півзахист і з далекої 
відстані влучив у нижній кут. 1:1.

Другий, і переможний, гол 
українців — класний постріл від 
Зінченка: Ярмоленко відпасував на 
Михайліченка, і другий дебютант 
синьо-жовтих записав до активу 
гольовий пас. Богдан відкотив під 
удар гравцю «Ман Сіті», і ще один 
англійський легіонер команди 
господарів завдав результативного 
удару: м’яч за карколомною 
траєкторією влетів у дев’ятку.

Україна — Швейцарія — 2:1 

Ліга націй-2020/2021. 
Група А4. 1 тур

3 вересня. Львів. Стадіон 
«Арена Львів».

Голи: Ярмоленко (14), Зінченко 
(68) — Сеферович (41).

Україна: Пятов (к), 
Михайліченко, Матвієнко, 

Кривцов, Тимчик, Степаненко, 
Маліновський, Зінченко, 

Коноплянка (Яремчук, 54), 
Ярмоленко, Мораес. 

Швейцарія: Зоммер, Мбабу, 
Ельведі, Аканджі, Родрігес, 

Цубер (Штеффен, 46), Емболо, 
Соу (Ебішер, 82), Джака (к), 

Варгас (Аєті, 73), Сеферович.

Попереджені: Тимчик (86) — 
Ельведі (59), Штеффен (83).

39%-61% 14-9 4-1 82%-86%
447-573 

(успішні: 
367-492)

2-5 1-5 7-17

Володіння 
м’ячем Удари У площину 

воріт
Точність 
передач

Усього 
передач Кутові Поза грою Фоли

Андрій Шевченко, головний тренер національної 
збірної України: «Швейцарія — дуже сильна 
команда, її футболісти діяли сміливо, широко 
розташовувалися. Обидва колективи грали й 
дозволяли грати супернику. У такій зустрічі, якщо 
ти створюєш гольові нагоди, маєш забивати. Ми 
створили свої моменти та використали їх».



Не наш вечір. Збірна України поступилася на 
виїзді іспанцям 
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Порівняно з матчем, в якому 
синьо-жовті перемогли Швейцарію, 
у стартовому складі опинилися 
три інші гравці, у той час як іспанці 
випустили на поле сімох нових 
виконавців. У складі української 
команди слід виділити дебютанта 
Харатіна, тоді як в господарів — Фаті.

У підопічних Андрія Шевченка план 
на гру зламався вже на 3-й хвилині. 
Фаті на лівому фланзі обіграв Тимчика 
та ввійшов до штрафного майданчика 
українців, де його не за правилами 
зустрів Кривцов. Пятов програв дуель 
Рамосу з 11-метрового.

Господарі ще двічі засмутили 
українців до перерви: Рамос 
зробив дубль, забивши головою 
після кутового, а потім Фаті 
вчергове за рахунок індивідуальної 
майстерності розібрався із 
захисниками суперника. 

Наприкінці зустрічі іспанці 
відзначилися ще раз — гостей 
засмутив Торрес, а синьо-жовті 
в особі Яремчука втратили 
непоганий шанс забити бодай 
один гол у відповідь.

Іспанія — Україна — 4:0

Ліга націй-2020/2021. 
Група А4. 2 тур

6 вересня. Мадрид. Стадіон 
«Альфредо Ді Стефано».

Голи: Рамос (3, пенальті, 29), 
Фаті (32), Торрес (84).

Іспанія: де Хеа, Навас, Рамос 
(к) (Е. Гарсія, 61), Пау Торрес, 

Регілон, Дані Ольмо, Родрі 
(Оскар, 69), Алькантара, Меріно, 

Фаті, Морено (Торрес, 74).

Україна: Пятов (к), Михайліченко, 
Кривцов, Матвієнко, Тимчик, 

Харатін (Сидорчук, 63), 
Маліновський, Ярмоленко 

(Коваленко, 79), Зінченко, Марлос 
(Циганков, 55), Яремчук.

Попереджені: Родрі (37) — 
Маліновський (77), Коваленко 

(90).

67%-33% 24-3 10-1 92%-81%
788-339 

(успішні: 
725-273)

9-2 3-1 14-8

Володіння 
м’ячем Удари У площину 

воріт
Точність 
передач

Усього 
передач Кутові Поза грою Фоли

Андрій Шевченко, головний тренер національної 
збірної України: «Друга гра на такому рівні 
завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з 
топ-збірними, дуже важко потім відновлюємося. 
Суперники змінювали діапазон атак та мали 
перевагу на флангах. Хлопці віддали на полі всі сили, 
але Іспанія була кращою».



Вересневі дебютанти Шевченка

Повне ім’я: Богдан Васильович Михайліченко

Дата та місце 
народження:

21 березня 1997 (23 роки); Бориспіль, Україна

Зріст: 178 см

Вага: 73 кг

Амплуа: лівий захисник

Дебют за 
збірну

03.09.2020, Львів, Україна — Швейцарія — 2:1 
(увесь матч)

Клуби: «Динамо» Київ (2014—2019); «Сталь» Кам’янське 
(2017); «Зоря» Луганськ (2018—2020)

Поточний 
клуб:

«Андерлехт», Бельгія (2020-…)

Орієнтовна 
трансферна 

вартість:

1,5 млн євро

Виступи за 
юнацькі збірні 

України:

U-17: 12 матчів/4 голи
U-18: 3/3
U-19: 11/0
U-20: 1/0
U-21: 6/0

Про дебют:

«Гра показала, що ще багато над чим потрібно 
працювати. Звичайно, я хвилювався. Думаю, у збірній 
усі переживають такі відчуття під час дебютного матчу. 
У першому таймі втрачав м’яч, не завжди вдавалося 
віддати партнерові. У другій половині гри виходило 
вже краще».

Богдан
Михайліченко

жовтень 2020
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Повне ім’я: Олександр Васильович Тимчик

Дата та місце 
народження:

20 січня 1997 (23 роки); Крикливець, Україна

Зріст: 180 см

Вага: 67 кг

Амплуа: правий захисник

Дебют за 
збірну

03.09.2020, Львів, Україна — Швейцарія — 2:1 
(увесь матч)

Клуби: «Динамо» Київ (2015—2020); «Сталь» Кам’янське 
(2017); «Зоря» Луганськ (2018—2020)

Поточний 
клуб:

«Динамо» Київ (2015-…)

Орієнтовна 
трансферна 

вартість:

1,2 млн євро

Виступи за 
юнацькі збірні 

України:

U-16: 4 матчі/0 голів
U-17: 10/0
U-18: 3/0
U-19: 7/0
U-20: 1/0
U-21: 3/0

Про дебют:

«Дуже радий дебютувати за збірну. Щасливий, що 
команда взяла три очки. Були помилки, без них ніяк. 
Добре, що виграли. Мені сподобалося грати, усі добре 
прийняли, підказували, емоції тільки позитивні».

Олександр 
Тимчик
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Вересневі дебютанти Шевченка

Повне ім’я: Ігор Ігорович Харатін

Дата та місце 
народження:

2 лютого 1995 (25 років); Мукачево, Україна

Зріст: 188 см

Вага: 76 кг

Амплуа: центральний півзахисник

Дебют за 
збірну

06.09.2020, Мадрид, Іспанія — Україна — 4:0 
(63 хвилини)

Клуби: «Динамо» Київ (2012—2016); «Металіст» Харків 
(2016); «Зоря» Луганськ (2016—2019)

Поточний 
клуб:

«Ференцварош», Угорщина (2019-…)

Орієнтовна 
трансферна 

вартість:

1,5 млн євро

Виступи за 
юнацькі збірні 

України:

U-16: 1 матч/0 голів
U-17: 4/0
U-18: 2/1
U-19: 5/1
U-20: 10/1
U-21: 2/0

Про дебют:

«Збірна Іспанії продемонструвала свій клас.
Треба відійти від поразки й рухатися далі».

Ігор
Харатін

жовтень 2020
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Повчальна поразка

Напередодні двох поєдинків у Лізі 
націй, із Німеччиною та Іспанією, 
синьо-жовті провели товариський 
матч із чинними чемпіонами світу.

Через травми та позитивні тести 
на коронавірус у групи виконавців 
збірна України потрапила до 
надзвичайної ситуації — поза 
грою опинилося більше половини 
основного складу, а резервним 
воротарем у гостей був заявлений 
тренер команди Олександр 
Шовковський. Але поєдинок, який 
навесні було перенесено через 
пандемію, усе ж таки відбувся, що 
само по собі вже стало неабияким 
досягненням.

У стартовому складі команди 
Андрія Шевченка вийшли чотири 
абсолютні дебютанти — Бущан, 
Конопля, Забарний та Зубков. Досвід 
французів гри на найвищому рівні 
дався взнаки, тому для господарів 
матч проти українців став легкою 
прогулянкою.

4:0 — після першої половини гри, 
ще три голи у другій 45-хвилинці. 
Підопічні Андрія Шевченка відповіли 
голом Віктора Циганкова.

Франція — Україна — 7:1 (4:0)

Товариський матч

7 жовтня. Сен-Дені. Стадіон 
«Стад де Франс». 

Голи: Камавінга (9), Жиру (24, 
34), Миколенко (39, автогол), 

Толіссо (65), Мбаппе (82), 
Грізманн (89) — Циганков (52).

Франція: Манданда (Меньян, 
46), Дінь, Лангле, Упамекано 

(Варан, 46), Павар, Ауар (Погба, 
60), Толіссо, Камавінга (Грізманн, 

60), Н’Зонзі, Жиру (к) (Бен 
Йєддер, 74), Марсьяль (Мбаппе, 

46).

Україна: Бущан, Конопля, 
Забарний, Миколенко (Чеберко, 

46), Михайліченко (Соболь, 
46), Макаренко (Шепелєв, 62), 
Маліновський (Циганков, 46), 
Харатін, Шапаренко, Зубков 
(Безус, 71), Ярмоленко (к) 

(Яремчук, 62).

Попереджені: Маліновський 
(43), Харатін (50), Конопля (61).

Андрій Шевченко, головний тренер національної 
збірної України: «Порівнювати наші дві команди 
наразі неможливо, але деякі відрізки в нашому 
виконанні були непоганими — зокрема, початок 
другого тайму. Франція — чемпіон світу, на жаль, 
ми не змогли привезти наш найкращий склад, щоб 
якось намагатися конкурувати з нею».

54%-46% 23-7 11-3 4-0
704-568 

(успішні: 
640-502)

8-1 0-2 7-10

Володіння 
м’ячем Удари У площину 

воріт Заблоковані Усього 
передач Кутові Поза грою Фоли
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Свою силу та амбіції національна 
збірна України перевірить у 

протистоянні з чотириразовими 
чемпіонами світу

Збірна України, яка здивувала весь 
футбольний світ своєю грою та 
результатами протягом останніх 
років, здаватиме черговий іспит 
на футбольну зрілість та міцність. 
Цього разу — у протистоянні з 
однією з найсильніших команд 
світу — чотириразовим переможцем 
мундіалю та триразовим 
тріумфатором чемпіонату Європи, 
збірною Німеччини. І хоча останнім 
часом бундестім дещо здала 
свої позиції на світовій арені (на 
чемпіонаті світу-2018 команда 
Німеччини вперше у своїй історії 
не зуміла здолати перший раунд 
турніру, не вийшовши із групи), 
опустившись у другий десяток 
рейтингу ФІФА, про потужність цієї 
команди зайвий раз говорити не 
потрібно.

Нехай нікого не вводить в оману й не 
найкращий старт одного з фаворитів 
групи в Лізі націй — нічиї зі збірними 
Швейцарії та Іспанії. Свою міць 
німецька збірна довела у відбірному 
турнірі Євро-2020, посівши перше 

місце у своїй групі за семи перемог 
і однєї поразки у восьми зіграних 
матчах, випередивши команди 
Нідерландів (саме їй бундестім і 
поступилася), Північної Ірландії, 
Білорусі та Естонії. При цьому у 
восьми матчах німці забили 30 голів, 
пропустивши лише сім.

Так, німецька команда, яку з 
2006 року очолює Йоахім Льов, 
зараз переживає черговий період 
перебудови. Перенос на рік 
чемпіонату Європи має піти на 
користь бундестім та її тренеру, 
який отримав додатковий час 
розробити та втілити в життя нові 
напрацювання та ідеї. Тим паче, 
що класних гравців у Німеччині 
набереться на два склади, а успіхи 
мюнхенської «Баварії» в минулому 
європейському сезоні лише ще раз 
доводять, що викреслювати збірну 
цієї країни з числа фаворитів будь-
якого турніру не варто.

Хавертц, Гнабрі, Ройс, Горетцка, 
Нойєр, Сане, Рюдігер, Гюндоган, 
Кімміх, тер Штеген — вибору 
нестандартних та талановитих 
гравців Льова може позаздрити 
будь-який тренер. Додайте сюди 
величезний досвід, німецьку 

дисципліну та характер — 
й отримаєте небезпечну суміш, яка 
вибухає у кожному матчі.

Відчули на собі міць бундесмашини 
й українці. Шість разів синьо-жовті 
зустрічалися з командою Німеччини, 
не здобувши жодної перемоги — дві 
нічиїх та чотири поразки. Остання 
трапилася чотири роки тому, у 
фінальній частині Євро-2016 (0:2). До 
цього були протистояння у відборі 
до ЧС-1998 (0:0 та 0:2), плей-офф 
кваліфікації мундіалю-2002 (1:1 та 
1:4) та 3:3 в товариському матчі, 
присвяченому відкриттю оновленого 
НСК «Олімпійський».

Утім, усе це не перекреслює 
головного: з будь-якою командою 
можна грати й перемагати її. Тим 
паче, коли за спиною підтримка 
цілої країни, поряд — друзі та зіграні 
партнери, на тренерській лаві — 
амбітний та талановитий фахівець. 
За час роботи із синьо-жовтими 
Андрія Шевченка українська 
команда не лише змінилася, а 
й довела — рахуватися з нею 
доведеться всім. Якщо не впевнені в 
цьому, запитайте у чинних чемпіонів 
Європи — португальців, на чолі з 
Роналду.
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За свою більш ніж півторатисячолітню історію 
столиця Україна бачила чимало, продовжуючи 
залишатися одним із найкрасивіших міст світу

Розповідати про Київ можна дуже довго і навряд 
чи для цього вистачало б кількох томів — древнє 
місто має багату та насичену історію. Безліч 
міфів, легенд, вигаданих та правдивих історій 
супроводжували місто у всі часи. Звісно, кілька 
фактів про Київ навряд чи розкриють усю його 
красу та велич, але, сподіваємося, допоможуть 
трошки по-іншому поглянути на одне із 
найгарніших міст світу.

КИЇВ: ВЕЛИЧНЕ 
МІСТО ТА КОЛИСКА 
СХІДНОЇ ЄВРОПИ
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Найбільша столиця 
Європи

Так, цей статус Київ, заснований 
у п’ятому столітті, утримував 
недовго, але все ж. У XI столітті 
місто на Дніпрі за кількістю 
населення та площі значно 
перевершувало Париж та 
Лондон. Зокрема, за даними 
дослідників, Київ у понад десять 
разів перевищував Париж та був у 
п’ятдесят разів більшим за Лондон.

Один із найстаріших 
університетів Європи
Заснована у 1632 році Києво-
Могилянська академія по 
праву вважається одним із 
найстаріших університетів 
Європи. Серед її викладачів і 
випускників — світила світової 
науки, які заклали фундамент 
просвітництва в Україні та Східній 
Європі. Нині ж «Могилянка» — 
один із найавторитетніших та 
найпрестижніших вузів України, 
навчатися в якому — мрія сотень 
тисяч школярів.

Колишня царська 
резиденція

Україна тривалий час була під 
владою російського імператора, 
перебуваючи в залежності від 
свого сусіда. Не дивно, що в місті 
збереглися декілька будівель, 
пов’язаних з російською царською 
династією. Наприклад, один 
із перших кам’яних будинків в 
історичному районі Києва — 
Подолі, зведений для приїзду 
Петра Першого. Або ж Маріїнський 
палац, побудований у 1752 році 
за наказом імператриці Єлизавети 
I. Згодом тут зупинялася інша 
імператриця — Катерина ІІ. Що 
стосується самих будівель, то в 
будинку Петра нині музей, а в 
Маріїнському палаці відбуваються 
різні державні урочистості.

Спадок українського 
Гауді

Будинок з химерами, римо-
католицький храм Святого 
Миколая, будівля Національного 
художнього музею України, 
Будинок актора — свій спадок 
столиці України залишив і 
архітектор Владислав Городецький. 
Митець, який, як і відомий 
іспанець Гауді, зробив усе, аби 
«каміння заговорило». А його 
витвори стали не лише окрасою 
Києва, а й знаковими для міста.

Найширше «авеню» 
у Старому Світі

Центральна «артерія» Києва — 
Хрещатик — є найширшою серед 
головних вулиць міст Європи. 
Відстань між будинками складає 
75 метрів. Якщо ж говорити про 
найвужчу вулицю столиці, то це 
Георгіївський провулок — близько 
5-ти метрів між будівлями.

«Мрія» світового 
літакобудування

Найбільший у світі транспортний 
літак — Мрія, який встановив сотні 
світових рекордів, збудований в 
Україні на державному авіаційному 
підприємстві «Антонов». Літак, 
який може перевозити більше 
200 тон вантажів, неодноразово 
ставав у нагоді світу, виконуючи 
різноманітні міжнародні рейси 
та доставляючи грузи на різних 
континентах. Незважаючи на те, що 
свій першій політ «Мрія» здійснила 
ще в 1988 році, аналогів диву 
авіаційної техніки у світі немає.

Київ. А ви знали, що…
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Рік заснування: 1991
Членство в УЄФА: 1992
Членство у ФІФА: 1992
Адреса: Україна, 01133,
Київ, пров. Лабораторний, 7а
Телефон:  +380 44 521 0521
Е-mail: info@uaf.ua
Сайт: www.uaf.ua
Президент: Андрій ПАВЕЛКО

Збірна України з 1992 року провела 
268 матчів: 123 перемоги, 74 нічиї, 
71 поразка, різниця м’ячів 372-266. 
Удома — 121 матч (68 перемог, 32 
нічиї, 21 поразка, м’ячі: 190-93). 
На виїзді — 113 матчів (39 перемог, 
35 нічиїх, 39 поразок, м’ячі: 134-137). 
На нейтральних полях — 34 матчі 
(16 перемог, 7 нічиїх, 11 поразок, 
м’ячі 48-36). 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).
Найбільша поразка – 1:7
(Франція — Україна, 07.10.2020).

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

Позиція в рейтингу ФІФА 
на вересень 2020 р. — 24 (1539 балів).
Найвища позиція: 11
(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.

Українська асоціація футболу



Андрій Шевченко —
головний тренер збірної України

Місце народження —
Яготин, Київська область, Україна    

Громадянство — Україна
Вік — 44 роки

Тренерські досягнення: 

Учасник чемпіонату Європи 2016 р.
Переможець групового турніру Ліги націй 

УЄФА‑2018/2019 у дивізіоні В.
Кваліфікація зі збірною на ЄВРО‑2020.

Кар’єра гравця:

Позиція — нападник
Зіграв 654 матчі, забив 315 голів

На клубному рівні виступав:
«Динамо» Київ (1992—1999)

«Мілан» (1999—2006)
«Челсі» (2006—2008)

«Мілан» (2008—2009)
«Динамо» Київ (2009—2012)

На рівні збірної:
збірна України U‑19 (1993—1994)
збірна України U‑21 (1994—1995)

збірна України (1995—2012) 

Особисті досягнення:
володар «Золотого м’яча» (2004) 

чемпіон України (1994/1995, 1995/1996, 
1996/1997, 1997/1998, 1998/1999)

володар Кубка України (1995/1996, 
1997/1998, 1998/1999)

володар Суперкубка України (2011)
переможець Ліги чемпіонів УЄФА (2002/2003)

володар Суперкубка УЄФА (2004)
чемпіон Італії (2003/2004)

володар Кубка Італії (2002/2003)
володар Суперкубка Італії (2004)

володар Кубка Англії (2006/2007)
володар Кубка англійської ліги (2007)

чвертьфіналіст чемпіонату світу (2006)

Кар’єра тренера: 

лютий 2016 — липень 2016 —
асистент головного тренера збірної України

з липня 2016 р. —
головний тренер збірної України
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Микита ШЕВЧЕНКО
Воротар

Клуб: «Зоря» (Луганськ) 
Дата народження: 26.01.1993
Зріст: 191 Вага: 83
Дебютант

матчі голи- -
Георгій БУЩАН
Воротар

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 31.05.1994
Зріст: 196 Вага: 93
Дебютний матч:
07.10.2020
Франція – Україна – 7:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -

Олександр КАРАВАЄВ
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 02.06.1992
Зріст: 175 Вага: 73
Дебютний матч:
09.10.2015
Македонія – Україна – 0:2
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи25 1

Склад збірної України

Микола МАТВІЄНКО
Захисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 02.05.1996 
Зріст: 182 Вага: 74
Дебютний матч:
24.03.2017
Хорватія – Україна – 1:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи28 -
Ігор ПЛАСТУН
Захисник

Клуб: «Гент» (Бельгія) 
Дата народження: 20.08.1990
Зріст: 193 Вага: 82
Дебютний матч:
16.11.2018
Словаччина – Україна – 4:1 
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи4 -

Едуард СОБОЛЬ
Захисник

Клуб: «Брюгге» (Бельгія)
Дата народження: 20.04.1995
Зріст: 186 Вага: 73
Дебютний матч:
05.09.2016
Україна – Ісландія – 1:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи15 -
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Євген ЧЕБЕРКО
Захисник

Клуб: «ЛАСК» (Австрія)
Дата народження: 23.01.1998
Зріст: 184 Вага: 73
Дебютний матч:
07.10.2020
Франція – Україна – 7:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -
Віталій МИКОЛЕНКО
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 29.051999
Зріст: 179 Вага: 69
Дебютний матч:
20.11.2018
Туреччина – Україна – 0:0
 (тренер Андрій Шевченко)

матчі голи9 -

Склад збірної України

Богдан МИХАЙЛІЧЕНКО
Захисник

Клуб: «Андерлехт» (Бельгія)
Дата народження: 21.03.1997
Зріст: 179 Вага: 71
Дебютний матч:
03.09.2020
Україна – Швейцарія – 2:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи3 -
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Віктор ЦИГАНКОВ
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ) 
Дата народження: 15.11.1997
Зріст: 178 Вага: 72
Дебютний матч:
12.11.2016
Україна – Фінляндія – 1:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи22 4

МАРЛОС
Півзахисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 07.06.1988
Зріст: 174 Вага: 69
Дебютний матч:
06.10.2017
Косово – Україна – 0:2
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи17 1
Руслан МАЛІНОВСЬКИЙ
Півзахисник

Клуб: «Аталанта» (Італія)
Дата народження: 04.05.1993
Зріст: 181 Вага: 79
Дебютний матч:
31.03.2015
Україна – Латвія – 1:1
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи30 5

Склад збірної України

Юхим КОНОПЛЯ
Захисник

Клуб: «Десна» (Чернігів)
Дата народження: 26.08.1999
Зріст: 180 Вага: 74
Дебютний матч:
07.10.2020
Франція – Україна – 7:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -

Андрій ЯРМОЛЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Вест Хем» (Англія)
Дата народження: 23.10.1989
Зріст: 187 Вага: 76
Дебютний матч:
05.09.2009
Україна – Андорра – 5:0
(тренер – Олексій Михайличенко)

матчі голи89 38

Ілля ЗАБАРНИЙ
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 01.09.2002
Зріст: 186 Вага: 80
Дебютний матч:
07.10.2020
Франція – Україна – 7:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -
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Віктор КОВАЛЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 14.02.1996
Зріст: 182 Вага: 75
Дебютний матч:
24.03.2016
Україна – Кіпр – 1:0
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи27 -
Сергій СИДОРЧУК
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ) 
Дата народження: 02.05.1991
Зріст: 189 Вага: 80
Дебютний матч:
09.10.2014 
Білорусь – Україна – 0:2
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи29 2

Склад збірної України

Микола ШАПАРЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 04.10.1998
Зріст: 178 Вага: 69
Дебютний матч:
31.05.2018 
Україна – Марокко – 0:0 
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи4 -

Євген МАКАРЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Кортрейк» (Бельгія)
Дата народження: 21.05.1991
Зріст: 186 Вага: 80
Дебютний матч:
05.03.2014 
Україна – США – 2:0 
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи5 -
Ігор ХАРАТІН
Півзахисник

Клуб: «Ференцварош» (Угорщина)
Дата народження: 02.02.1995
Зріст: 188 Вага: 81
Дебютний матч:
06.09.2020
Іспанія – Україна – 4:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи2 -
Олександр ЗУБКОВ
Півзахисник

Клуб: «Ференцварош» (Угорщина)
Дата народження: 03.08.1996
Зріст: 182 Вага: 78
Дебютний матч:
07.10.2020
Франція – Україна – 7:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -
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Жуніор МОРАЕС
Нападник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк)
Дата народження: 04.04.1987
Зріст: 176 Вага: 70
Дебютний матч:
22.03.2019 
Португалія – Україна – 0:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи6 -
Володимир ШЕПЕЛЄВ
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 01.06.1997
Зріст: 184 Вага: 75
Дебютний матч:
11.06.2017
Фінляндія – Україна – 1:2
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи6 -

Роман ЯРЕМЧУК
Нападник

Клуб: «Гент» (Бельгія) 
Дата народження: 27.11.1995
Зріст: 186 Вага: 76
Дебютний матч:
06.09.2018
Чехія – Україна – 1:2
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи15 5

Роман БЕЗУС
Півзахисник

Клуб: «Гент» (Бельгія) 
Дата народження: 26.09.1990
Зріст: 185 Вага: 78
Дебютний матч:
11.11.2011
Україна – Німеччина – 3:3
(тренер – Олег Блохін)

матчі голи23 5
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Захисник національної 
команди України — про 

матчі збірної України в Лізі 
націй УЄФА, майбутнього 

суперника — команду 
Німеччини, та 

повернення 
глядачів на 
трибуни 

— Збірна 
України в цьому 

сезоні виступає 
в найвищому 

дивізіоні Ліги націй. 
Наскільки цікавіше 

самим футболістам 
грати проти топ-збірних? 

— Звісно, рівень ігор 
відчутно відрізняється 

від того, на якому ми 
були в попередньому 
розіграші Ліги націй 
— щаблем нижче. Тут 
суперники — значно 
вищого ґатунку, гравці 
з високим рівнем 
індивідуальної 
майстерності. Усе 
геть інше й тим 
цікавіше грати! 

У матчі з такими 
опонентами швидше 

прогресуєш.

— Як можеш оцінити 
виступи збірної України 
в перших двох матчах 

— проти Швейцарії та 
Іспанії?

— Ми маємо у 
своєму активі 
три очки після 

перших двох турів і, вважаю, це 
— непоганий результат. Перша 
гра, проти Швейцарії, показала, 
що ми перебуваємо на якісному 
рівні гри. Звичайно, це не відкидає 
того факту, що завжди є над чим 
працювати для покращення своїх 
ігрових можливостей. Що стосується 
матчу проти Іспанії, то він також дав 
важливу інформацію. Видно, що ми 
вчимося та прогресуємо і, думаю, 
у майбутньому зможемо ще краще 
проявити себе.

— Вийшло так, що поєдинки 
Ліги націй стануть своєрідною 
підготовкою до матчів Євро-2020, 
що відбудуться майбутнього літа… 

— Якби Євро відбулося цього року, 
було б дуже добре, оскільки ми 
«спіймали хвилю», знайшли свою 
гру. Проте завдяки перенесенню 
турніру в нас є ще один рік, щоби 
краще підготуватися, покращити 
свої ігрові якості та бути готовими 
протистояти найсильнішим 
командам на Євро.

— Під час жовтневого збору 
відбудуться три матчі поспіль 
проти топ-збірних, кожна з яких 
здобувала титул чемпіона світу 
впродовж останніх 10-ти років. 
Наскільки складно для футболіста 
грати в такому ритмі?

— Так, звичайно, календар — 
нелегкий, але завжди цікавіше, коли 
багато ігор, а не тренування та гра 
раз на тиждень. Загалом, зараз у 
всіх клубів, що грають в єврокубках, 
розпочався насичений період матчів, 
тож такий графік — ні для кого не 
новина. А грати багато, особливо 
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Едуард Соболь:
«Повернення вболівальників —

просто фантастична
новина!»



з такими суперниками, значно 
цікавіше. 

— Нині таке життя, що ПЛР-
тести стали його невід’ємною 
частиною. На жовтневому зборі 
було виявлено чимало позитивних 
проб. Чи впливає це на атмосферу 
в команді? Як підтримуєте один 
одного?

— Подібні ситуації з позитивними 
тестами — і в клубі, і у збірній, 
стали нормою. Наше завдання — 
готуватися до матчів і показувати 
свою гру. А атмосфера як була 
позитивною, так і є.

— Самі переживаєте перед 
тестами?

— Звичайно. Але від цього не 
можна застрахуватися, це — життя. 
Безумовно, кожен із нас повністю 
дотримується вимог лікаря — маски, 
антисептики, гігієна.

— Найближчий матч — проти 
команди Німеччини. Ваша думка 
про цього суперника. 

— Так, обидва наші майбутні 
опоненти — Німеччина та Іспанія — 
команди дуже сильні з огляду на те, 
які футболісти та з яких чемпіонатів 
виступають в їхніх складах. Водночас 
грати проти таких суперників — 
завжди цікаво. Очікуємо від них 
агресивного, атакувального футболу.

— Можете виокремити три головні 
зірки команди Німеччини? 

— У них зараз, як і в нас, йде 
омолодження команди, багато 
кваліфікованих гравців. Наприклад, 
Лерой Сане, який перейшов 
до «Баварії», Тімо Вернер — 
нападник «Челсі», багато молодих, 
талановитих футболістів.

— Матчі проти Німеччини та Іспанії 
відбудуться з глядачами, які мають 
заповнити 30 відсотків місць на 

трибунах НСК «Олімпійський». 
Наскільки присутність 
уболівальників є важливою для 
вас?

— Це фантастична новина, адже 
грати без глядачів — сумно й 
неприємно. Зараз у Бельгії також 

повернулися вболівальники на 
трибуни, і атмосфера одразу 
стала зовсім іншою — з’явилися 
емоції! Тому те, що ми будемо 
грати з фанами — чудова звістка! 
Упевнений, наші вболівальники 
надихнуть нас на гарну гру.
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• Три додатки на телефоні, які 
використовую найчастіше: Viber, 
WhatsApp та Instagram.

• Три місця на Землі, в яких хотів би 
побувати: Нова Зеландія, Австралія 
та Японія.

• Улюблена музика, що надихає: 
саундтреки Ханса Циммера з різних 
фільмів. Зокрема, з «Гладіатора». 
А перед матчами слухаю клубну 
музику, наприклад, Арміна ван 
Бюрена.

• Улюблений серіал: іноді дивимося 
з дружиною «Величне століття». Це 
досить тривалий серіал, якраз одну 
серію за вечір можна подивитися. 
Люблю історичні серіали з 
красивими зйомками. Подобається 
«Син» із Пірсом Броснаном. Щодо 
фільмів, то залюбки дивлюся 
вестерни. Наприклад, «Потяг до 
Юми» з Расселом Кроу.

• Чи читаю пресу й коментарі 
вболівальників: відверто кажучи, 
не звертаю уваги на коментарі. У 
вболівальників є свої думки, і добре, 
коли вони є адекватними. Але не 

завжди так буває. Після ігор на базі 
іноді читаю газети в кав’ярні. Буває 
цікаво глянути, які виставляють 
оцінки гравцям після матчів. 

• Три партнери по збірній, з якими 
пішов би в розвідку: Олександр 
Караваєв, Сергій Болбат і Сергій 
Кривцов.

• Три найсильніші клуби у світі 
на поточний момент: «Баварія», 
«Манчестер Сіті» та «Реал» Мадрид.

• Три найкращі футболісти у 
світі на поточний момент: Кіліан 
Мбаппе, Ліонель Мессі та Роберт 
Левандовский.

• Що повинна вміти дівчина / 
дружина футболіста: терпіти, 
розуміти та завжди бути поряд. Коли 
вона з тобою, де б ти не був, це дуже 
важливо. 

• Який би я поставив собі рейтинг у 
FIFA (99 — найвищий): 82.

• Що крутіше: виграти Лігу чемпіонів 
чи чемпіонат Європи? Чемпіонат 
Європи проходить раз на чотири 

роки, а Ліга чемпіонів — кожен рік. 
Мій вибір — чемпіонат Європи, адже 
якби Україна його виграла, це була б 
велика гордість для всієї країни.

• На першу зарплату у футболі я 
придбав: ноутбук, ще в «Шахтарі». 
Простенький такий, фільми дивитися 
та музику слухати.

• Що люблю колекціонувати: ігрові 
футболки. У мене велика шафа, 
тримаю їх на верхній полиці. 

• Суперники, які найбільше 
вразили на футбольному полі: 
Кіліан Мбаппе, Ілкай Гюндоган та 
Неймар.

• Найпам’ятніші стадіони, на яких 
довелося грати: «Сан Сіро» в Мілані, 
«Альянц Стадіум» у Турині та «Да 
Луш» у Лісабоні.

• Страва, від якої не можу 
відмовитися навіть у розпалі 
футбольного сезону: можу 
відмовитися від будь-чого, якщо 
треба. Хіба що від риби не вийде, бо 
потрібно десь брати необхідні для 
організму Омега-3.

• Моя мрія у футболі та житті: 
вигравати трофеї, грати на хорошому 
рівні та прогресувати. У житті — 
посадити дерево, виховати доньку, 
щоб родина була щасливою, а рідні 
були здоровими.

• Суперздатність, яку хотів би 
мати в житті: мати можливість усіх 
виліковувати. Щоб допомогти всім 
хворим дітям і людям, які цього 
потребують.

• У вільний від футболу час я 
люблю: проводити час зі своєю 
сім’єю та донькою. Десь погуляти 
з рідними. Особливо це актуально 

У фокусі
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ
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після невдалих ігор, коли потрібно 
переключитися та звільнити голову 
від негативних думок.

• Якби не грав у футбол, я б став: 
із дитинства навіть не розглядав 
інших варіантів, окрім футболу. Після 
завершення ігрової кар’єри, мабуть, 
міг би стати тренером.

• Для мене виклик до національної 
команди — це: дуже почесно. Ти 
розумієш, що працював для цього 
й зумів досягти певного рівня. 
Бути викликаним до списку з 23-х 
футболістів, яких у нашій країні тисячі 
— це дуже мотивує розвиватися й 
надалі! 

• Три речі, які я найбільше ціную 
в людях: чесність, відкритість та 
вихованість.

• Мій головний недолік: 
запальність. Як у футболі, так і в 
житті.

• Мій девіз по життю: отримувати 
задоволення від життя і вміти радіти 
дрібницям, жити з позитивною 
енергією!

• Найбільш пам’ятний мій матч у 
футболці національної команди: 
матч із Португалією в Києві (2:1). 
Збірна раніше ще не виходила на 
чемпіонат Європи з першого місця і 
не завершувала рік без поразок. Але 
це вже історія.

• У Лізі націй-2020/2021 найбільше 
чекаю на гру з: кожна гра буде 
важливою, але мені найцікавіше 
було б зіграти з Німеччиною. Усе-
таки це перевірені бійці у футболі.

• Мій кумир у футболі: мені завжди 
подобався Тьєррі Анрі. Якщо ж брати 
нинішніх гравців, що виступають на 
моїй позиції, то це Кевін де Брюйне 
та Джорджіньо Вейналдум.
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Бундестім

Німецька збірна — топ-команда 
світового класу. Футболісти 
біло-чорних щорічно грають на 
найвищому рівні, виступаючи за 
найкращі колективи Європи. 

Лише за двадцять років цього 
століття німці сім разів входили 
до призерів континентального 
та світового чемпіонатів. Die 
Mannschaft вигравала Кубок Світу 
у Бразилії (2014), була у кроці від 
перемоги в Японії та Південній 
Кореї (2002) та «бронзовою» на 
чемпіонатах світу в себе вдома 
(2006) та ПАР (2010). Німці ставали 
другими в Європі в Австрії та 
Швейцарії (2008) та двічі були 
третіми — в Польщі та Україні (2012) 
та Франції (2016). 

Загалом біло-чорні чотири рази 
ставали чемпіонами світу, про 
що красномовно свідчать чотири 
яскраві зірки на логотипі команди, 
тричі — чемпіонами Європи, та 
ще 14 разів входили до трійки 
найкращих команд Європи та світу.

Після ЧС-2006 збірну очолив Йоахім 
Льов, і останні 14 років злагоджена 
німецька машина працює 
під керівництвом незмінного 
штурмана. Через футбольні руки 
спеціаліста пройшло чимало зірок 
світового масштабу, та крім того, 
національна команда ледь не 
щорічно посилюється німецькими 
футбольними талантами з місцевих 
академій.

Німецька «молодіжка» виходила 
до фіналу Євро U-21 у 2019-
му, перемагала у 2017-му, що 
красномовно свідчить про високий 
рівень підготовки гравців з раннього 
віку.

Середній вік команди — 26,1

Позиція в рейтингу ФІФА — 14 
(станом на 17 вересня 2020 року)

Найвища позиція в рейтингу 
ФІФА — 1 (грудень 1992 — 
серпень 1993; грудень 1993 — 
березень 1994; червень 1994; 
липень 2014 — червень 2015; 
липень 2017; вересень 2017 — 
червень 2018)

Найнижча позиція в рейтингу 
ФІФА — 22 (березень 2006 року)

ГВАРДІЙЦІ ЗБІРНОЇ 
НІМЕЧЧИНИ:

Лотар МАТТЕУС (1980—2000) — 
150 матчів (23 голи)

Мірослав КЛОЗЕ (2001—2014) 
— 137 матчів (71 гол)

Лукас ПОДОЛЬСКІ (2004—2017) 
— 130 матчів (49 голів)

БОМБАРДИРИ ЗБІРНОЇ 
НІМЕЧЧИНИ: 

Мірослав КЛОЗЕ (2001—2014) 
— 71 гол (137 матчів)

Герд МЮЛЛЕР (1966—1974) — 
68 голів (62 матчі)

Лукас ПОДОЛЬСКІ (2004—2017) 
— 49 голів (130 матчів)
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Зірки збірної Німеччини

Мануель 
НОЙЄР

Серж
ГНАБРІ

Тоні
КРОС

Тімо
ВЕРНЕР

Вік 34 25 30 24

Дебют 
за збірну

02.06.2009 11.11.2016 23.06.2010 22.03.2017

Матчі/голи 
за збірну

92/0 13/13 97/17 30/12

Позиція 
на полі

Голкіпер Півзахсник Півзахисник  Нападник 

Вартість на 
Transfermarkt

€18 m €90 m €48 m €64 m

Перший клуб «Шальке 04» 
(Німеччина)

«Арсенал»
(Англія)

«Баварія» 
(Німеччина)

«Штутгарт» 
(Німеччина)

Поточний 
клуб

«Баварія» (2011-…) «Баварія» (2017-…) «Реал» (2014-…) «Челсі» (2020-…) 

Статистика 
виступів 
за клуб
у сезоні -
2019/2020

51 матч,
49 пропущених,

22 кліншита

46 матчів,
23 голи,

14 асистів

45 матчів,
6 голів,

9 асистів

45 матчів,
34 голи,

13 асистів

Трофеї 2 — найкращий 
гравець Німеччини, 1 
— чемпіон світу, 8 — 
чемпіон Німеччини, 
6 — володар Кубка 

Німеччини, 6 — 
володар Суперкубка 

Німеччини, 2 
— переможець 

Ліги чемпіонів, 2 — 
володар Суперкубка 
УЄФА, 1 — чемпіон 

клубного чемпіонату 
світу 

1 — чемпіон Європи 
U-21, 2 — володар 
Кубка Англії, 2 — 

володар Суперкубка 
Англії, 2 — чемпіон 

Німеччини, 2 — 
володар Кубка 
Німеччини, 2 — 

володар Суперкубка 
Німеччина, 1 

— переможець 
Ліги чемпіонів, 1 — 

володар Суперкубка 
УЄФА 

1 — найкращий 
гравець чемпіонату 

світу U-17, 1 — 
найкращий гравець 

Німеччини, 1 — 
чемпіон світу, 3 — 

чемпіон Німеччини, 
3 — володар Кубка 

Німеччини, 2 — 
володар Суперкубка 

Німеччини, 4 
— переможець 

Ліги чемпіонів, 4 — 
володар Суперкубка 
УЄФА, 5 — чемпіон 

клубного чемпіонату 
світу

1 — володар Кубка 
Конфедерацій
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НІМЕЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СОЮЗ

Дата заснування: 1900 
Членство в УЄФА: 1954
Членство у ФІФА: 1904

Адреса: Німеччина, 60528, 
Франкфурт-на-Майні,
Otto-Fleck-Schneise 6
Телефон:  + 069 67 88 0
Е-mail: info@dfb.de
Сайт: dfb.de 
Президент: Фріц КЕЛЛЕР 

Переможець фінальних турнірів 
чемпіонату світу 1954, 1974, 
1990, 2014 рр. Бронзовий призер 
чемпіонату світу 1934, 1970, 2006, 
2010 рр. 

Переможець фінальних турнірів 
чемпіонату Європи 1972, 1980, 1996 
рр. Учасник півфіналів чемпіонату 
Європи 1988, 2012, 2016 рр. 

Переможець Кубку конфедерацій 
2017 року, бронзовий призер — 
2005 року

Найбільша перемога — 16:0 
(Німеччина — Росія, 01.07.1912).

Найбільша поразка — 0:9 
(Німеччина — Англія, 13.03.1909).

Рекордсмен за кількістю виступів 
— Лотар МАТТЕУС (150 матчів).

Найкращий снайпер — Мірослав 
КЛОЗЕ (71 м’яч).

Позиція в рейтингу ФІФА на вересень 
2020 р. — 14 (1602 бали).

Найвища позиція: 1 (грудень 
1992 – серпень 1993, грудень 1993 
– березень 1994, червень 1994, 
липень 2014 – червень 2015, липень 
2017, вересень 2017 – червень 
2018).
 
Найнижча позиція: 22 (березень 
2006 р). 

Форма команди: білі футболки і 
чорні труси. Резервна — чорні 
футболки і чорні труси.



35

Йоахім ЛЬОВ — 
головний тренер збірної Німеччини

Місце народження — Шьонау‑ім‑Шварцвальд, Західна Німеччина 
Громадянство — Німеччина 

Вік — 60 років

Кар’єра тренера
1994—1995 — головний тренер ФК «Фрауенфельд» (Швейцарія)

1996—1998 — головний тренер ФК «Штутгарт»
1998—1999 — головний тренер ФК «Фенербахче» (Туреччина)

1999—2000 — головний тренер ФК «Карлсруе»
2000—2001 — головний тренер ФК «Аданаспор» (Туреччина)

2001 — 2002 — головний тренер ФК «Тіроль» (Австрія)
2003—2004 — головний тренер ФК «Аустрія» (Австрія)

2004—2006 — асистент головного тренера збірної Німеччини
з 2006 року — головний тренер збірної Німеччини 

Тренерські досягнення
Фіналіст Кубка УЄФА (1997/1998)

Володар Кубка Німеччини (1996/1997)
Чемпіон Австрії (2001/2002)

Володар Суперкубка Австрії (2003)
Віце‑чемпіон Європи‑2008

Чемпіон світу‑2014, бронзовий призер світової 
першості‑2010

Володар Кубка Конфедерацій‑2017

Кар’єра гравця
Позиція — нападник

Зіграв 375 матчів, забив 103 голи
Виступав за клуби:

«Фрайбург» (1978—1980, 1982—1984, 1985—1989)
«Штутгарт» (1980—1981)

«Айнтрахт Франкфурт» (1981—1982)
«Карлсруе» (1984—1985)

«Шаффхаузен», Швейцарія (1989—1992)
«Вінтертур», Швейцарія (1992—1994)
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Бернд
Лено
Клуб: «Арсенал», Англія

Дата народження: 04.03.1992

Матчі: 8 Голи: -9

ВОРОТАР

 
Кевін
Трапп
Клуб: «Айнтрахт»

Дата народження: 08.07.1990

Матчі: 4 Голи: -5

ВОРОТАР

 
Робін
Госенс
Клуб: «Аталанта», Італія

Дата народження: 05.07.1994

Матчі: 3 Голи: 0 

ЗАХИСНИК

 
Марсель 
Хальстенберг
Клуб: «РБ Лейпциг»

Дата народження: 27.09.1991

Матчі: 6 Голи: 1

ЗАХИСНИК

 
Мануель 
Нойєр
Клуб: «Баварія»

Дата народження: 27.03.1986

Матчі: 92 Голи: -80 

ВОРОТАР

 
Маттіас
Гінтер
Клуб: «Боруссія» М

Дата народження: 19.01.1994

Матчі: 31 Голи: 1 

ЗАХИСНИК

 
Лукас 
Клостерманн
Клуб: «РБ Лейпциг»

Дата народження: 03.06.1996

Матчі: 8 Голи: 0 

ЗАХИСНИК

 
Беньямін 
Хенрікс
Клуб: «Монако», Франція

Дата народження: 23.02.1997

Матчі: 4 Голи: 0 

ЗАХИСНИК

Склад збірної Німеччиини
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Робін
Кох
Клуб: «Лідс», Англія

Дата народження: 17.07.1996

Матчі: 4 Голи: 0 

ЗАХИСНИК

 
Емре
Джан
Клуб: «Боруссія» Д

Дата народження: 12.01.1994

Матчі: 28 Голи: 1 

ЗАХИСНИК

 
Ніклас
Штарк
Клуб: «Герта»

Дата народження: 14.04.1995

Матчі: 2 Голи: 0

ЗАХИСНИК

 
Йонатан
Та
Клуб: «Байєр»

Дата народження: 11.02.1996

Матчі: 11 Голи: 0

ЗАХИСНИК

 
Антоніо 
Рюдігер
Клуб: «Челсі», Англія

Дата народження: 03.03.1993

Матчі: 33 Голи: 1

ЗАХИСНИК

 
Ніко
Шульц
Клуб: «Боруссія» Д

Дата народження: 01.04.1993

Матчі: 11 Голи: 2

ЗАХИСНИК

 
Ніклас
Зюле
Клуб: «Баварія»

Дата народження: 03.09.1995

Матчі: 26 Голи: 1 

ЗАХИСНИК

 
Надім
Амірі
Клуб: «Байєр»

Дата народження: 27.10.1996

Матчі: 4 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

Склад збірної Німеччиини
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Юліан 
Дракслер
Клуб: «ПСЖ», Франція

Дата народження: 20.09.1993

Матчі: 54 Голи: 7

ПІВЗАХИСНИК

 
Леон 
Горетцка
Клуб: «Баварія»

Дата народження: 06.02.1995

Матчі: 25 Голи: 11

ПІВЗАХИСНИК

 
Кай
Хавертц
Клуб: «Челсі», Англія

Дата народження: 11.06.1999

Матчі: 8 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

 
Юліан
Брандт
Клуб: «Боруссія» Д

Дата народження: 02.05.1996

Матчі: 32 Голи: 3

ПІВЗАХИСНИК

 
Серж
Гнабрі
Клуб: «Баварія»

Дата народження: 14.07.1995

Матчі: 13 Голи: 13

ПІВЗАХИСНИК

 
Йозуа
Кімміх
Клуб: «Баварія»

Дата народження: 08.02.1995

Матчі: 48 Голи: 3 

ПІВЗАХИСНИК

Склад збірної Німеччиини



39

 
Флоріан 
Нойхаус
Клуб:«Боруссія» М

Дата народження: 16.03.1997

Матчі: 1 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

 
Лука 
Вальдшмідт
Клуб: «Бенфіка», Португалія

Дата народження: 19.05.1996

Матчі: 4 Голи: 1

НАПАДНИК

 
Тоні
Крос
Клуб: «Реал», Іспанія

Дата народження: 04.01.1990

Матчі: 98 Голи: 17

ЗАХИСНИК

 
Тімо
Вернер
Клуб: «Челсі», Англія

Дата народження: 06.03.1996

Матчі: 31 Голи: 12

НАПАДНИК

Склад збірної Німеччиини
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— Уперше у 2020 році збірна 
Німеччини зібралася на прем’єрні 
ігри Ліги націй проти Іспанії та 
Швейцарії. Наскільки епідемія 
COVID-19 вплинула на командну 
роботу та стан гравців загалом?

— Те, що ми пережили, стосується 
кожної людини. У цей час ми 
чітко зрозуміли, що насправді має 
значення — це сім’я, друзі, люди, 
з якими ми проводимо час та, 
звичайно, повага одне до одного. Я 
думаю, що найголовніше для всіх — 
залишатися здоровими. 

Психологічний аспект, спілкування 
та підтримка наших гравців завжди 
були для нас дуже важливою 
справою. Протягом багатьох років у 
нас у команді працює спортивний 
психолог, який консультує гравців 
та тренерів із приводу певних 
індивідуальних проблем, які 
можуть виникати, і його важливу 
консультативну роль у команді 
важко переоцінити. 

У нашому штаті є хороші люди, які 
добре готують гравців до ситуацій 
як у великому спорті, так і до різних 
життєвих обставин. 

— Як ви взаємодіяли з гравцями 
під час перерви в європейському 
футболі? Чи давали ви їм якісь 
завдання під час карантину? Що 
тренерський штаб робив без 
футболу досить довгий час?

— На початку карантину клуби 
відправили своїх гравців додому, і всі 
тренувалися індивідуально, разом 
команди не збиралися. На самому 

початку в мене не було можливості 
безпосередньо контактувати з 
гравцями, але я щодня брав участь 
у телефонних конференціях та був 
на зв’язку зі своїми асистентами 
та менеджером збірної Олівером 
Бірхоффом. Ми, гравці та тренери, 
давно не бачилися і скучили 
один за одним. Особисто я не міг 
дочекатися моменту, коли можна 
буде повернутися на поле й почати 
працювати з гравцями.

— Що ви думаєте про перенесення 
Євро-2020 на літо 2021 року?

— Звичайно, всі ми: і Німецький 
футбольний союз, і команда, і 
тренерський штаб з нетерпінням 
чекали початку чемпіонату. У нас 
були великі амбіції щодо Євро-
2020, і ми були максимально 
вмотивовані, щоб підготуватися до 
турніру та проявити себе. 

Це мало бути чудове свято футболу 
в різних країнах Європи: різні 
культури, багато яскравих матчів. 
Ми дійсно були дуже позитивно 
налаштовані на цей чемпіонат і 
хотіли зіграти. Але кожен з нас 
прекрасно розуміє, що ми ніколи 
не стикалися з тим, що відбувається 
зараз. 

Коронавірусна криза міцно 
тримає світ під контролем. На 
мою думку, рішення відкласти 
Євро є абсолютно правильним, і 
альтернатив йому немає. Безпека 
та, насамперед, здоров’я людей є 
головним пріоритетом, а все інше 
може зачекати. 

Йоахім Льов: «Збірна України під керівництвом 
Шевченка виглядає дуже добре»

Головний тренер національної збірної команди Німеччини Йоахім Льов 
поділився думками щодо старту своєї команди в Лізі націй-2020/2021 
та відзначив тренерську роботу Андрія Шевченка на посаді наставника 
української збірної.
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— Німеччина в Лізі націй 
потрапила до групи з Іспанією, 
Швейцарією та Україною. Що 
ви думаєте про результати 
жеребкування? 

— У цьому розіграші Ліги націй усі 
суперники — дуже цікаві команди. 
На нас чекає протистояння із 
сусідньою Швейцарією, Україна 
зробила великий прогрес у своїй 
грі під керівництвом тренерського 
штабу Андрія Шевченка, а Іспанія 
— це провідна футбольна країна з 
високим рівнем виконавців. Тому ми 
можемо сподіватися на захоплюючі 
матчі, які точно сподобаються 
шанувальникам футболу.

— У стартових матчах Ліги 
націй проти Іспанії та Швейцарії 
Німеччина грала за схемою з 
трьома захисниками. Цей турнір 
для вас насамперед є платформою 
для експериментів? 

— З огляду на те, що наступного літа 
ми гратимемо на чемпіонаті Європи, 
для мене принципово важливо, 
щоб усі гравці ввійшли в новий 
сезон здоровими та відновленими. 
Минулий сезон був довгим і дуже 
виснажливим і головне, щоб гравці 

почувалися добре фізично та 
психологічно. 

Ми розуміємо, що головна подія 
футбольного року — Євро — лише 
наприкінці сезону. Зараз ми не 
ставимо надзвичайних вимог до 
гравців, але всі розуміють, що 
нам потрібні футболісти, які здатні 
забезпечити високі результати в 
кожній грі, незважаючи на те, за 
якою схемою ми граємо.

— Чи задоволені ви результатами 
виступу команди в стартових 
матчах турніру — проти Швейцарії 
та Іспанії?

— У нас було більше гольових шансів 
протягом гри з Іспанією. Це було 
питання сили та зосередженості. 
Через 60 хвилин ми помітили, що 
були недостатньо сильними, щоб 
так атакувати протягом усього 
матчу. Загалом ми справді добре 
впоралися й більшістю моментів 
я залишився задоволеним. Деякі 
гравці приїхали до збірної прямо з 
відпустки, і їм не вистачало шести чи 
семи днів для підготовки. 

У другій грі теж, як і проти іспанців, 
нам не вдалося зробити рахунок 

2:0, коли ми мали для цього нагоди. 
У другому таймі ми дозволили 
швейцарцям повернутися до 
гри, втратили м’яч, не виглядали 
настільки послідовними, як до 
перерви, тому нічия стала логічним 
та прийнятним результатом. Якщо 
ви двічі ведете з рахунком 1:0 і не 
виграєте, то, звичайно, це дратує. 
Але ми розуміли, що деякі гравці 
просто не мали достатнього ігрового 
ритму.

— У 2016 році Німеччина грала з 
Україною на чемпіонаті Європи. 
Тоді ваша команда перемогла з 
рахунком 2:0. На вашу думку, як 
змінилася збірна України за цей 
час?

— У 2016 році наш матч з Україною 
був дуже напружений. У нас, 
безумовно, були певні проблеми 
в першому таймі, але у другому 
ми провели дуже хороші атаки й 
змогли забити два м’ячі. Тоді було 
не так просто грати проти українців, 
які дуже добре захищалися та 
контратакували. Я бачу, що під 
керівництвом Андрія Шевченка 
команда продовжує розвиватися та 
виглядає дуже добре. 
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30.04.1997
Німеччина — Україна 

Відбір ЧС-1998
Бремен, Німеччина

2:0
Голи: Бірхофф (62), Баслер (71)

10.11.2001
Україна — Німеччина

Відбір ЧС-2002. Плей-офф
Київ, Україна

1:1
Голи: Зубов (18) — Баллак (31)

11.11.2011
Україна — Німеччина

Товариський матч
Київ, Україна

3:3
Голи: Ярмоленко (28), Коноплянка (36), Назаренко 

(45+1) — Крос (38), Рольфес (65), Мюллер (77)

07.06.1997
Україна — Німеччина 

Відбір ЧС-1998
Київ, Україна

0:0
 

14.11.2001
Німеччина — Україна 

Відбір ЧС-2002. Плей-офф
Дортмунд, Німеччина

4:1
 Голи: Баллак (4, 51), Нойвілль (11),

Ремер (15) — Шевченко (90+1)

12.06.2016
Німеччина — Україна 

Євро-2016. Груповий етап
Лілль, Франція

2:0
Голи: Мустафі (19), Швайнштайгер (90+2)

Історія протистоянь національних збірних 
України та Німеччини 

44

жовтень 2020



45

0
2

3

5

3

4

14

РАЗІВ
українці перемагали 
збірну Німеччини

ГОЛИ в середньому 
пропускають українці 
в матчах з німцями 
(загалом 12 — в шести 
зустрічах)

ГОЛИ забив Міхаель 
Баллак у ворота синьо-
жовтих — найкращий 
бомбардир в історії 
протистоянь команд

РАЗІВ участь у матчах 
Україна — Німеччина 
брав Андрій Шевченко — 
найбільше серед гравців 
обох збірних

РАЗИ німці й українці 
розписували «мирову»

МАТЧІ проти українців 
зіграв лівий вінгбек 
Крістіан Циге — 
найбільше серед німців

РОКІВ збірну Німеччини 
очолює Йоахім Льов —  
за цей час він встиг двічі 
зіграти з українцями



жовтень 2020

46

Реконструкція НСК 
«Олімпійський»

Після того, як 18 квітня 2007 року 
вся Україна поринула в атмосферу 
безмежного свята, отримавши від 
УЄФА право разом із Польщею 
організувати фінальну частину 
чемпіонату Європи 2012 року, 
було прийнято рішення про 
реконструкцію НСК «Олімпійський» 
для підготовки головної арени країни 
до континентального футбольного 
форуму.

Розпочалася вона в серпні 2008 
року за проектом німецького 
архітектурного бюро GMP von 
Gerkan, Marg und Partner. Одна 
з найбільших на той момент 
європейських арен, на якій 
одночасно могли розміститися 

більше 83 тисяч уболівальників, 
трохи «схудла» в місткості: за 
рахунок розширення проходів 
на сектори, VIP-лож, місць для 
коментаторів, преси та інвалідів 
кількість місць скоротилася до 70 
тисяч.

Реконструкція тривала цілих 
три роки й обійшлася державі у 
близько 4,6 мільярдів гривень. НСК 
«Олімпійський» став найдорожчим 
спортивним об’єктом прийдешнього 
турніру серед найсильніших збірних 
Європи.

А урочиста церемонія відкриття 
оновленого стадіону, на якому мав 
пройти фінал Євро-2012, стала 
справжнім видовищем для глядачів, 
що встигли скучити за емоціями 
на головній арені країни. Виступи 

всесвітньо відомого повітряного 
цирку «Sonics», українських та 
іноземних артистів, і, звичайно, 
головної зірки шоу, співачки 
Шакіри, не залишили байдужими 
жодного вболівальника, що завітали 
прохолодного листопадового вечора 
2011 року на стадіон.

Магічні цифри для 
Блохіна та дебют Безуса
Дата «11.11.11» просто зобов’язана 
була стати щасливою для Олега 
Блохіна, який грав усе життя під 11-м 
номером.

Збірна України не тішила 
вболівальників яскравою грою в серії 
товариських матчів, що синьо-жовті 
проводили з 2010-го по 2012 роки. 
Три перемоги та чотири поразки 

Футбольна класика.
Товариський матч. Україна — Німеччина — 3:3
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— під керівництвом тренера, 
який уперше вивів нашу збірну на 
чемпіонат світу, українська збірна 
не могла похизуватися стабільно 
успішною грою та результатами.

Однак матч із Німеччиною був 
особливим для української 
команди та її наставника. 
Дебютний на реконструйованому 
«Олімпійському» з ущерть 
заповненими трибунами, які 
очікували від своїх улюбленців 
лише яскравої гри та забитих м’ячів. 
І байдуже, що до Києва приїхала 
потужна машина європейського 
футболу — збірна Німеччини.

Окрім того, можливість дебютувати 
за національну команду отримав 
21-річний Роман Безус, який за ці 
дев’ять років проведе 22 матчі за 
збірну та відзначиться п’ятьма голами.

Потрійний удар для 
команди Льова й диво-
гол Назаренка

Максимум самовіддачі та виключна 
ефективність біля протилежних воріт. 
Не дивлячись на те, що перший 
тайм товариської гри пройшов у 
рівній боротьбі, збірна України 
продемонструвала нетрадиційну 
для себе вбивчу реалізацію гольових 
моментів.

Комбінація Артема Мілевського, 
Ярослава Ракіцького та Андрія 
Ярмоленка завершилася 
результативним ударом останнього, 
який і став автором прем’єрного 
взяття воріт на оновленому 
«Олімпійському».

Не встигли німці прийти до тями 
після пропущеного голу, як господарі 
поля подвоїли свою перевагу. 
Фантастичний рейд Коноплянки з 
центру поля завершився тим, що 
Євген поклав на газон голкіпера-
дебютанта Рона-Роберта Цилера й 
відправив «сферу» до сітки воріт.

Невдовзі Тоні Крос красивим ударом 
з-за меж штрафного майданчика 
скоротив відставання бундестім у 
рахунку до мінімуму.

Але справжній вибух емоцій стався 
на останній хвилині першого тайму. 
М’яч влучив у поперечину воріт, 
які захищав Олександр Рибка, і 
наш голкіпер в останню мить встиг 
зафіксувати його на лінії. А за мить 
Сергій Назаренко поклав справжню 

«цукерку» у дальню дев’ятку, 
забивши один з найкрасивіших голів 
української команди за всю історію 
її виступів!

Німецький камбек

Після перерви «німецький звір» 
прокинувся й зачинив українців на 
їхній половині поля. Незважаючи 
на товариський статус матчу, 
команда Йоахіма Льова не звикла до 
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поразок і доклала всіх зусиль, щоб 
перевернути гру.

Цікаво, що синьо-жовті при цьому 
не відсиджувалися виключно біля 
власних воріт і проводили гострі 
контратаки, проте забити хлопцям 
Блохіна того вечора більше не 
судилося.

Збірна Німеччини ж, навпаки, 
продемонструвала відмінну 
реалізацію створених нагод. 
Спочатку під час стандарту на 
65-й хвилині, коли Сімон Рольфес 
скористався скидкою Матса 
Хуммельса та з метра відправив 
м’яч у ворота. А згодом і з гри: 
Томас Мюллер змістився з флангу й 
невідпорним потужним «пострілом» 
вразив дальній кут воріт Рибки.

Шість голів на двох: матч Україна 
— Німеччина став справжньою 
окрасою церемонії відкриття 
головної арени країни після 
реконструкції та гідним для неї 
бойовим хрещенням, подарувавши 
вболівальникам неймовірне 
за напругою та пристрастями 
футбольне видовище. 

Шанс для Шевченка 
довести до кінця 
незавершену справу
«Я задоволений цим візитом 
до Києва, — визнав після 
гри головний тренер збірної 
Німеччини Йоахім Льов. — Ми 
продемонстрували надзвичайно 
потужну гру в атаці, проявили жагу 
до перемоги. Не виграли, тому що 
господарі відмінно боролися. А ще 
я побачив неймовірний стадіон, 
на якому відбудеться фінальний 
матч Євро-2012. Сподіваюся, 
це знайомство нам ще стане в 
нагоді».

…Але в підсумку так і не стало. 
Збірна Німеччини поступилася 
команді Італії у півфіналі 
європейської першості у Варшаві 
й не потрапила до вирішальної 
гри турніру, що відбулася в Києві. 
Фінал на «Олімпійському» став 
бенефісом збірної Іспанії, яка 
розгромила італійців (4:0) та 
захистила титул найсильнішої 
команди Європи, завойований ще 
у 2008 році.

Блохін, натомість, жалкував, 
що його підопічні втратили 
історичну перемогу над однією 
з найсильніших збірних світу: «З 
такою грою закінчити поєдинок 
3:3 — це нікуди не годиться. Але, 
думаю, ми втерли носа тим, хто 
скептично ставився до збірної 
України. Ще я хотів би привітати 
всіх з відкриттям такої чудової 
арени».

«Мені дуже сподобався красень 
«Олімпійський». Тут приємно 
грати, умови просто фантастичні. 
А яка акустика!», — зазначив 
після фінального свистка Андрій 
Шевченко, якому так і не вдалося 
відзначитися голом того вечора. 

Минуло дев’ять років, і тепер в 
Андрія Миколайовича з’явилася 
можливість довести до кінця 
незавершену справу. Але тепер 
уже в ролі керманича збірної 
України й у межах Ліги націй 
УЄФА-2020/2021, в якій синьо-
жовті зустрінуться 10 жовтня в 
Києві зі збірною Німеччини.
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Збірна України ніколи 
не перемагала команду 
Німеччини в історії 
протистоянь цих команд. 
Із шести матчів, що 
проводили між собою 
два колективи, у трьох 
випадках сильнішими 
були німці, а ще три гри 
завершувалися нічиїми. 
Цікаво, що усі три мирові 
були зафіксовані на 
українській землі (0:0 у 
1997-му, 1:1 у 2001-му та 
3:3 у 2011 роках).

Гол Сергія Назаренка у 
ворота збірної Німеччини 
став останнім для гравця 
за національну команду. 
Усього півзахисник 
записав на свій рахунок 
12 влучних ударів за 
синьо-жовтих.

З того складу збірної 
України, що протистояв 
команді Німеччини у 
товариському матчі 11 
листопада 2011 року, 
у розташуванні синьо-
жовтих лишилися лише 
два гравці — Євген 
Коноплянка та Андрій 
Ярмоленко.

69 720 вболівальників — відвідуваність матчу 
Україна — Німеччина стала найбільшою для 
українських стадіонів з березня 2003 року, коли 
на гру Україна — Іспанія, що проходила на НСК 
«Олімпійський» у межах відбору Євро-2004, 
завітали 80 тисяч прихильників футболу.

3:3 з командою Німеччини 
був єдиним нічийним 
рахунком у 2011 році 
у межах підготовки 
української команди до 
фінальної частини Євро-
2012. Усього того року 
синьо-жовті провели 12 
контрольних зустрічей.

А чи знаєте ви, що…
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ЛАЙК ТА ПІДПИСКА
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Радикально оновили суддівський 
корпус, упровадили систему VAR, 

що дозволило перемогти 
заангажоване суддівство з ручним 

управлінням, через що виникали 
постійні скандали

Усі комерційні права українського 
футболу, що були передані компанії 

UFI, пов’язаній з офшорами, 
повернули в Україну

Перейшли на прямі платежі 
з УЄФА, хоча раніше міжнародні 
платежі проходили через офшорну 
компанію «Ньюпорт Менеджмент»

Аудит діяльності УАФ проводять 
відомі міжнародні компанії, а 
не маловідомі аудиторські фірми, 
як було раніше

УАФ.  ЗМІНЮЄМО  УКРАЇНСЬКИЙ   ФУТБОЛ  НА  КРАЩЕ. 2015-2020 рр.
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До Виконавчого комітету УАФ 
зараз входять представники всіх 
регіональних членів організації, 
раніше ж  виконком був елітарним 
закритим клубом лише для 
наближених до керівника ффу людей

Останні п’ять років Українська 
асоціація футболу не використовує 
бюджетні кошти, хоча раніше 
для забезпечення діяльності 
футбольної федерації залучалося 
державне фінансування

В Україні за останні п’ять 
років побудовано понад 1 600 

майданчиків з якісним покриттям 
і майже 100 полів, а раніше за 

гроші УЄФА й держбюджету в країні 
будувалися мікромайданчики 

нестандартних розмірів низької 
якості, не придатні для гри у футбол

Прийнято стратегічний план 
розвитку жіночого футболу, інтереси 

якого практично ігнорувалися і він 
фактично не мав розвитку
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Офіційний партнер
національної збірної України з футболу

Офіційний партнер
національної збірної України з футболу

Офiцiйний модний партнер


