




Національна збірна України приймає одну з найсильніших команд Європи 
та світу — збірну Іспанії.

Підсумок першої зустрічі із цим грізним суперником у межах розіграшу Ліги 
націй-2020/2021 дав багато корисного матеріалу для аналізу та подальшої роботи зі 
зміцнення команди Андрія Шевченка. А загалом щільний графік проведення матчів в 
європейській футбольній еліті, де зараз виступає в Лізі націй збірна України, формує 
надзвичайно цінний досвід і створює можливості для якісного росту нашої команди 
в контексті підготовки до фінальної частини Євро-2020. Важливим фактором сили в 
цьому принциповому поєдинку для синьо-жовтих стане присутність на трибунах НСК 
«Олімпійський» відданих уболівальників, які встигли скучити за видовищним футболом 
найвищого рівня. Саме таким і буде матч Україна — Іспанія, в якому нашим футболістам 
бажаю проявити свої найсильніші ігрові якості та подарувати уболівальникам яскраве 
спортивне свято!

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

ДОРОГІ ДРУЗІ! 
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Мінімальна поразка
від бундестіму

Підопічні Андрія Шевченка 
виходили на гру проти збірної 
Німеччини за підтримки 
вболівальників, які заповнили 
30% місць на трибунах НСК 
«Олімпійський». Заряд енергії 
швидко передався українським 
футболістам, які активно та 
динамічно розпочали матч. Утім, 
німці доволі швидко взяли м’яч 
під свій контроль, а синьо-жовті, 
подекуди вмикаючи пресинг, 
грали більше від суперника.

У середині тайму українська 
оборона дала збій. Після 
розіграшу кутового Рюдігер 
зумів відірватися від Соболя та 
прострілити на Гінтера, який 
з кількох метрів розстріляв 
ворота. Гравці бундестіму мали 
ще декілька шансів збільшити 
перевагу в рахунку, але чудову гру 
демонстрував Бущан. У першому 
таймі також варто відзначити 
попередження Маліновського, 
який, таким чином, пропустить 
найближчий матч — з іспанцями.

Воротар збірної України же 
на початку другого тайму й 
припустився помилки, коли 
не втримав м’яч у руках після 
навісу Клостерманна, а Горетцка 
подвоїв перевагу гостей. Утім, 
варто відзначити, що далі Бущан 
реабілітувався, здійснивши 
сейви після ударів Дракслера та 
Клостерманна.

Українська збірна отримала шанс 
врятувати гру, коли Яремчука у 
власному штрафному збив Зюле, 
а Маліновський з 11-метрового 
скоротив перевагу гостей. 
Розвинути успіх синьо-жовті не 
змогли, хоча в останні хвилини 
їм вдавалося створювати напругу 
біля воріт гостей.

Україна — Німеччина — 1:2

Ліга націй-2020/2021. 
Група А4. 3 тур

10 жовтня. Київ. 
НСК «Олімпійський». 

17 573 глядачі.

Голи: Маліновський (77, 
з пенальті) — Гінтер (20), 

Горетцка (49).

Україна: Бущан, Соболь, 
Забарний, Миколенко, 

Караваєв, Сидорчук 
(Макаренко, 84), Маліновський, 

Циганков (Зубков, 69), 
Коваленко (Шапаренко, 76), 
Ярмоленко (к) (Марлос, 69), 

Яремчук.

Німеччина: Нойєр (к), Гінтер, 
Зюле, Рюдігер, Клостерманн 

(Джан, 90), Крос, Кімміх, 
Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 

80), Гнабрі (Хавертц, 90+3), 
Горетцка.

Попереджені: Маліновський 
(41) — Крос (53), Гінтер (84).

32%-68% 9-18 3-13 83%-94%
298-836 

(успішні: 
247-783)

0-7 2-0 8-17

Володіння 
м’ячем Удари У площину 

воріт
Точність 
передач

Усього 
передач Кутові Поза грою Фоли

Андрій Шевченко, головний тренер національної 
збірної України: «Наші цілі на Лігу націй я вже 
озвучував: це підготовка до наступного року, 
коли відбудеться Євро-2020 та матчі відбору до 
чемпіонату світу. Якщо нам удасться втриматися 
в елітному дивізіоні, це буде чудовий результат».



ЗБІРНА УКРАЇНИ 
В ЛІЗІ НАЦІЙ УЄФА-2020/2021 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ. ГРУПА А4

Команда І В Н П М’ячі О
Іспанія 3 2 1 0 6 – 1 7

Німеччина 3 1 2 0 4 – 3 5

УКРАЇНА 3 1 0 2 3 – 7 3

Швейцарія 3 0 1 2 2 – 4 1

Серхіо РАМОС
(Іспанія) –

2 голи

Андрій ЯРМОЛЕНКО,
Олександр ЗІНЧЕНКО,

Руслан МАЛІНОВСЬКИЙ
(усі – Україна),

Ілкай ГЮНДОГАН,
Маттіас ГІНТЕР,

Леон ГОРЕТЦКА,
Тімо ВЕРНЕР

(усі – Німеччина),

Хосе ГАЙЯ,
Ферран ТОРРЕС,

Ансу ФАТІ,
Мікель ОЯРСАБАЛЬ

(усі – Іспанія),

Харіс СЕФЕРОВИЧ,
Сільван ВІДМЕР

(обидва – Швейцарія)
– 1 гол

1 тур 03.09.2020

Німеччина 1:1  Іспанія

Україна 2:1 Швейцарія

2 тур 06.09.2020

Іспанія 4:0 Україна

Швейцарія 1:1 Німеччина

3 тур 10.10.2020

Іспанія 1:0 Швейцарія

Україна 1:2 Німеччина

4 тур 13.10.2020

Німеччина Швейцарія

Україна Іспанія

5 тур 14.11.2020

Німеччина  Україна

Швейцарія  Іспанія

6 тур 17.11.2020

Іспанія Німеччина

Швейцарія Україна

Бомбардири
групи А4

Календар матчів групи А4
Ліги націй-2020/2021
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Головний стадіон України приймав 
матчі найвищого міжнародного 
рівня

У серпні НСК «Олімпійський», 
який чотири рази змінював назву, 
виповнилося 93 роки. Головна 
спортивна арена пережила кілька 
реконструкцій, бачила сотні матчів 
різного рівня та по праву вважається 
одним із найкращих стадіонів 
Європи. Неповторний дизайн, 
сучасна інфраструктура, українські 
гостинність та футбольна історія вже 
зробили спортивну арену одним із 
обов’язкових місць для відвідування 
в Києві. А подивитися, згадати чи 
дізнатися тут є що.

Оліміпада-80

Зокрема, тоді ще Республіканський 

стадіон прийняв чотири матчі 
(три поєдинки групового етапу та 
чвертьфінал) футбольного турніру 
Олімпіади-1980. І хоча й до цього 
на арені проходили міжнародні 
поєдинки як клубів так і збірної 

тоді ще СРСР (зокрема й повторний 
матч за Суперкубок УЄФА-1975 між 
«Динамо» та «Баварією»), саме 
до Ігр-80 арену вдруге масштабно 
реконструювали, зберігши при 
цьому місткість у 102 тисячі 
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НСК «Олімпійський»:
два європейські фінали та Олімпіада



глядачів, що робило стадіон одним 
із найбільших в Європі.

Євро-2012

Третю реконструкцію 
«Олімпійський» пережив у 1998 
році, коли на трибунах арени 
було встановлено індивідуальні 
пластикові сидіння. Це призвело 
до зменшення місткості арени до 
83 450 місць. Але це оновлення 
лишилося майже непомітним на 
фоні перебудови, яка розпочалася 
до Євро-2012, що його разом 
провидили Україна та Польща. 
Хоча, мабуть, доречно говорити 
про будівництво нової арени на 
старому місці.

У підсумку «Олімпійський» 
отримав від УЄФА найвищу 
категорію та право провести матчі 
чемпіонату Європи. Зокрема — й 
вирішальний поєдинок.

Ліга чемпіонів-2018

Поки останньою масштабною 
футбольною подією світового 
значення на «Олімпійському» 
став фінал Ліги чемпіонів 
сезону-2017/2018. На арені, яка 
відмінно себе зарекомендувала, 
знову було проведене невелике 
оновлення «під захід», переважно 

у сфері комунікацій, а свідками 
матчу між «Ліверпулем» та 
«Реалом» стали десятки тисяч 
глядачів на арені та сотні мільйонів 
уболівальників по всьому світу.

І знову, як у випадку з Євро-2012, 
арена отримали найліпші відгуки 
та оцінки. 

9



10

жовтень 2020

Синьо-жовті ще жодного разу не 
перемагали «Фурію Роху».

Шість матчів, одна нічия та п’ять 
поразок. Три забиті м’ячі та 14 
пропущених. П’ять програних 
матчів поспіль та чотири — без 
забитих голів. Такий невтішний 
підсумок протистояння збірної 
України з одним із найнезручніших 
суперників в історії — командою 
Іспанії. Виправити цю ситуацію наша 
команда спробує вже 13 жовтня. Але 
зробити це буде вкрай складно.

Річ навіть не в тім, що єдину нічию 
в матчах з Іспанією синьо-жовті 

розписали ще в першому поєдинку 
з піренейцями — у березні 2003-
го завдяки неймовірному голу 
Олександра Горшкова на останніх 
хвилинах зустрічі в Києві. І не в силі 
іспанської збірної, яка за чотири 
роки, починаючи з 2008-го, виграла 
всі найбільші міжнародні турніри 
(двічі — чемпіонат Європи, раз — 
чемпіонат світу), а останній відбір 
до Євро-2020, потрапивши до однієї 
групи з командами Швеції, Румунії, 
Норвегії, Фарер та Мальти, пройшла 
на одному подиху, втративши очки 
лише у двох матчах із десяти — нічиї 
з норвежцями та шведами. Швидше, 
треба вести мову про неймовірно 

складний календар української 
збірної, яка протягом семи днів 
гратиме вже третій поєдинок проти 
топ-команд світу — після матчів 
проти Франції та Німеччини.

Не варто розраховувати на 
зневажливе ставлення іспанців 
до Ліги націй. Можливо, «Фурія 
Роха» могла собі це дозволити в 
першому розіграші турніру, який 
пройшов ще за нормального життя 
світу, до наступу коронавірусу. Тоді 
піренейці посіли друге місце у своїй 
групі дивізіону А турніру в компанії 
збірних Англії та Хорватії, по разу 
вигравши та поступившись кожному 

Україна — Іспанія: зламати невтішну традицію
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із суперників. Нині ж головний 
тренер іспанців Луїс Енріке також 
чітко усвідомлює, що Ліга націй — 
остання можливість перевірити свої 
сили у протистоянні з достойними 
суперниками та в наближених до 
бойових умовах перед фінальною 
частиною першості континенту. 
А зважаючи на те, що наставник 
«Фурії Рохи» влаштовує перебудову 
команди, нехтувати такою нагодою 
гріх.

Приводом для «ремонту» команди 
став не найкращий виступ іспанців 
на чемпіонаті світу-2018. Тоді 
піренейці в чотирьох матчах здобули 

лише одну перемогу за трьох нічиїх, 
що дозволило команді вийти з 
групи, але остання мирова — в 1/8 
фіналу з Росією та програш у серії 
пенальті — відправила іспанців 
додому.

Вдало провівши відбірний турнір, 
Луїс Енріке отримав можливість 
експериментувати зі складом, 
поступово підводячи до «основи» 
нових надзвичайно талановитих 
гравців. Це і 17-річний Фаті з 
«Барселони», який запам’ятався 
вболівальникам по першому 
матчу з Україною в Лізі націй, і 
Ферран Торрес, і Дані Ольмо з 

його тезкою Себальосом, і Ерік 
Гарсія з Мікелем Оярсабалем. 
Вражає й клубне представництво 
іспанської збірної — «Реал», 
«Барселона», «Манчестер Сіті», 
«Арсенал», «Челсі», «Тоттенхем». 
Іншими словами, 13 жовтня на НСК 
«Олімпійський» завітає збірна клубів 
світу, спостерігати за якою буде 
цікаво вболівальникам, а перевірити 
свої сили у протистоянні з нею — 
корисно українській національній 
команді.
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— Як ви працюєте в умовах 
пандемії?

— Вплив карантину дуже сильний. 
Це форс-мажорні умови, ми 
недораховуємося футболістів у 
заявці, кожного дня може надійти 
нова інформація, яка впливає на 
підготовку команди. Ми вимушені 
експериментувати зі складом, 
залучати гравців молодіжної збірної. 

Зі свого боку команда виконує всі 
регламенти, ми живемо в ізоляції, 
не маємо контактів ні з ким, навіть із 
пресою. Усі хлопці розуміють свою 
індивідуальну відповідальність за 
долю всього колективу. 

— Це вже друга гра цієї осені проти 
Іспанії. Яке у вас враження від цієї 
команди?

— У Луїса Енрике дуже гарна збірна, 
вона має багато талановитої молоді. 
Сила команди у виконавцях, вони 
добре підготовлені, у них є своя 
успішна система гри, яка тривалі 
роки приносить успіх. Для нас 
поєдинок з однією з найкращих 
команд світу надзвичайно важливий. 
Через матчі Ліги націй з такими 
серйозними суперниками ми 
готуємося до чемпіонату Європи. 

— Часткова заповненість трибун 
«Олімпійського» допомагатиме 

нашим хлопцям?

— Це важливе рішення УЄФА: 
дати змогу глядачам дивитися 
футбол на трибунах. Ми граємо 
для вболівальників, і вони є 
повноцінними учасниками 
футбольних поєдинків. Треба звикати 
до нових умов, які спричинила 
пандемія. 

Існує багато обмежень, але футбол 
усе одно триває, ігри не скасовують, 
організатори адаптуються до 
сучасного стану речей. Ми будемо 
раді вітати всіх, хто прийде на 
стадіон. 

— Україна грає поспіль із трьома 
останніми чемпіонами світу. Такого 
не було раніше. Що ви відчуваєте з 
цього приводу?

— Так, це унікальний період з 
історичної точки зору. Ми прагнули 
потрапити до елітного дивізіону, 
щоби мати змогу грати в компанії 
провідних колективів, і тепер цей 
час настав. Дуже шкода, що проти 
цих команд ми не змогли виставити 
наш найкращий склад. У Франції 
нам довелося фактично випускати 

на поле резервістів із молодіжної 
команди. Результат незадовільний, 
але для хлопців такі матчі несуть 
велику користь.

— Матч з Іспанією — третій поспіль 
за сім днів. Як ви підтримуєте 
форму гравців?

— Для нас традиційно завжди було 
складно втримати футболістів у 
належному стані навіть на другу 
спарену гру. Більшість других ігор 
Україна проводила слабше за 
першу. Це пов’язано зі специфікою 
українського футболу, де переважно 
грають раз на тиждень. 

Цього разу нам належало готуватися 
одразу до трьох ігор. Ми змушені 
берегти футболістів, когось взагалі 
не випускали на поле в першому 
поєдинку — проти Франції. Треба 
сказати, що навіть за наявності 
всіх викликаних мною виконавців 
було би важко. А в умовах, коли 
ми недораховуємося половини 
основного складу, це важко 
вдвічі. Утім, це дає шанс для 
молоді — вийти й проявити себе на 
найвищому футбольному рівні.

Андрій Шевченко: «Матчі в Лізі націй — 
унікальний період для збірної України 
з історичної точки зору»

Головний тренер національної 
збірної команди України Андрій 
Шевченко ділиться враженнями 
від підготовки до матчів Ліги 
націй в умовах пандемії COVID-19 
та радіє рішенню УЄФА, завдяки 
якому матч зі збірною Іспанії на 
НСК «Олімпійський» пройде за 
присутності вболівальників.
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Українська асоціація футболу

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 
269 матчів: 123 перемоги, 74 нічиї, 
72 поразки, різниця м’ячів 373-268. 
Удома — 122 матчі (68 перемог, 32 
нічиї, 22 поразки, м’ячі: 191-95). 
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.



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

17
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Микита ШЕВЧЕНКО
Воротар

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

матчі голи- -
Дмитро РІЗНИК
Воротар

Клуб:  «Ворскла» Полтава 
Дата народження: 30.01.1999
Зріст: 186 Вага: 77
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 голи2 -

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 голи26 1
Віталій МИКОЛЕНКО
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 29.05.1999
Зріст: 179 Вага: 69
Дебютний матч:
20.11.2018
Туреччина – Україна – 0:0
 (тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи10 -
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 -
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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 -
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 -
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 -
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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 голи23 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 голи18 1

ВАЛЕРІЙ БОНДАР
Захисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 27.02.1999
Зріст: 182 Вага: 73
Дебютант

матчі голи- -

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 голи90 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 голи2 -
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 голи16 -
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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 голи28 -
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 голи30 2
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 голи5 -

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 голи6 -
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 голи2 -
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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 голи16 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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• Три додатки на телефоні, які 
використовую найчастіше: Viber, 
WhatsApp та Safari.

• В яких соцмережах мене можна 
зустріти: Instagram.

• Три місця на Землі, в яких 
хотів би побувати: Майамі (США), 
Домініканська республіка, Лондон.

• Як обирав ігровий номер: який 
дали у збірній, під таким і граю. Я не 
перебірливий.

• Улюблена музика: різна, 
наприклад, американський реп.

• Три пісні, які надихають: три 
назвати важко. Перед матчем з 
Португалією ми слухали «Воины 
света». Ця пісня надихає.

• Улюблений серіал: останнім 
дивився документальний серіал 
«Все, або нічого. Тоттенхем Хотспур». 
Можу порекомендувати його до 
перегляду вболівальникам.

• Чи читаю пресу й коментарі 
вболівальників: новини читаю, 
коментарі — ні.

• Три партнери по збірній, з якими 
пішов би в розвідку: Ігор Пластун, 
Віталій Миколенко й Роман Безус.

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

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

• Ритуал перед грою: почитати 
Біблію.

У фокусі
РОМАН ЯРЕМЧУК
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• Що повинна вміти дівчина / 
дружина футболіста: важливо 
завжди бути з чоловіком, 
підтримувати й гарно готувати, бо 
сам я готувати не вмію. 

• Який би я поставив собі рейтинг у 
FIFA (99 — найвищий): 73.

• Що крутіше: виграти Лігу 
чемпіонів чи чемпіонат Європи? 
Чемпіонат Європи.

• На першу зарплату у футболі я 
придбав: квиток до Львова.

• Що люблю колекціонувати: ігрові 
футболки. Найпам’ятніша футболка в 
колекції — від Джорджо К’єлліні.

• Суперники, які найбільше 
вразили на футбольному полі: 
Джорджо К’єлліні, Кріштіану 
Роналду та Пепе.

• Найпам’ятніші стадіони, на яких 
довелося грати: назву лише два — 
це НСК «Олімпійський» у Києві та 
«Арена Львів».

• Страва, від якої не 
можу відмовитися 
навіть у розпалі 
футбольного сезону: 
борщ.

• Моя мрія у футболі 
та житті: хочеться 
якомога більше 
розвинути свій талант.

• Суперздатність, яку 
хотів би мати в житті: 
мати можливість 
передбачати 
майбутнє.

• У вільний від футболу час я 
люблю: люблю подорожувати.

• Якби не грав у футбол, я б став: 
мені важко сказати, я навіть ніколи 
про це не задумувався, завжди 
мріяв грати у футбол.

• 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, порядність і 
простота.

• Мій головний недолік: 
часто беру на свої плечі багато 
відповідальності.

• Мій девіз по життю: все, 
що не робиться, робиться 
на краще.

• Найбільш пам’ятний мій матч у 
футболці національної команди: 
домашній матч проти Сербії у Львові 
(5:0).

• У Лізі націй-2020/2021 найбільше 
чекаю на гру з: з усіма.

• Мій кумир у футболі: мені 
подобається працездатність 
Кріштіану Роналду.



26

жовтень 2020

Фурія Роха

Іспанська збірна — команда, яка 
завдяки власному унікальному 
стилю футболу має безліч 
шанувальників у всіх куточках 
планети. Яскравий, комбінаційний, 
технічний та домінуючий почерк гри 
пізнається ледь не одразу.

Справжню домінацію в світовому 
футболу іспанці продемонстрували у 
2008—2012 роках, коли «Фурії Росі» 
вдалося виграти два чемпіонати 
Європи та чемпіонат cвіту. Після 
трьох поспіль тріумфальних турнірів 
червоно-жовті стали переживати 
зміну поколінь і невдалі результати: 
у 2014-му команда Вісенте дель 
Боске не вийшла з групи, а у 2016-му 
та 2018 роках уже під керівництвом 

інших тренерів іспанці залишали 
змагання на першій стадії плей-офф.

Очоливши після провального 
чемпіонату світу-2018 збірну 
Іспанії в липні того ж року, Луїс 
Енріке залишив команду за 
особистими обставинами вже в 
червні 2019-го, але повернувся до 
збірної в листопаді. Колишній коуч 
«Барселони» безболісно освіжає 
склад за рахунок молодих іспанських 
талантів і не боїться їм довіряти.

Наразі «Фурія Роха» хоч і перебуває 
у процесі перебудови, та все ж 
виглядає потужним світовим 
лідером футболу, демонструючи 
відповідні результати.

Середній вік команди — 26

Позиція в рейтингу ФІФА — 7 
(станом на 17 вересня 2020 року)

Найвища позиція в рейтингу 
ФІФА — 1 
(липень 2008 — червень 2009; 
жовтень 2009 — березень 2010; 
липень 2010 — липень 2011; 
жовтень 2011 — липень 2014)

Найнижча позиція в рейтингу 
FIFA — 25 (березень 1998 року)

ГВАРДІЙЦІ ЗБІРНОЇ ІСПАНІЇ:

Серхіо РАМОС (2005—…)

— 174 матчі (23 голи)

Ікер КАСІЛЬЯС (2000—2016) 
— 167 матчів

ХАВІ (2000—2014) 
— 133 матчі (13 голів)

БОМБАРДИРИ ЗБІРНОЇ ІСПАНІЇ:

Давід ВІЛЬЯ (2005—2017) 
— 59 голів (78 матчів)

РАУЛЬ Гонсалес (1996—2006) 
— 44 голи (102 матчі)

Фернандо ТОРРЕС (2003—2014) 
— 38 голів (110 матчів)



27

Зірки збірної Іспанії

Давід
Де ХЕА

Серхіо
РАМОС

Серхіо
БУСКЕТС

Ансу
ФАТІ

Вік 29 34 32 17

Дебют 
за збірну

07.06.2014 26.03.2005 01.04.2009 02.09.2020

Матчі/голи 
за збірну

44/0 174/23 119/2 3/1

Позиція 
на полі

Голкіпер Захисник Півзахисник  Лівий вінгер 

Вартість на 
Transfermarkt

€40 m €14,5 m €28 m €50 m

Перший клуб «Атлетико»
(Іспанія)

«Севілья»
(Іспанія)

«Барселона» 
(Іспанія)

«Барселона» 
(Іспанія)

Поточний 
клуб

«Манчестер 
Юнайтед» (2011-…) 

«Реал»
(2005-…)

«Барселона»
(2008-…) 

«Барселона»
(2019-…) 

Статистика 
виступів 
за клуб
у сезоні -
2019/2020

43 матчі,
44 пропущених,

15 кліншитів

44 матчі,
13 голів,
1 асист

43 матчі,
2 голи,

9 асистів

33 матчі,
8 голів,
1 асист

Трофеї 2 — чемпіон Європи, 
1 — чемпіон 

Європи U-17, 2 — 
переможець Ліги 

Європи, 1 — володар 
Суперкубка УЄФА, 
1 — чемпіон Англії, 
1 — володар Кубка 
Англії, 1 — володар 

Кубка футбольної ліги 
Англії, 3 — володар 
Суперкубка Англії

1 — чемпіон 
Європи U-19, 1 — 
чемпіон світу, 2 

— чемпіон Європи, 
5 — чемпіон Іспанії, 
2 — володар Кубка 
Іспанії, 4 — володар 
Суперкубка Іспанії, 
4 — переможець 

Ліги чемпіонів, 
3 — володар 

Суперкубка УЄФА, 
4 — переможець 

клубного чемпіонату 
світу 

1 — чемпіон Європи, 
1 — чемпіон світу, 

8 — чемпіон Іспанії, 
6 — володар Кубка 
Іспанії, 6 — володар 
Суперкубка Іспанії, 
3 — переможець 

Ліги чемпіонів, 
3 — володар 

Суперкубка УЄФА, 
3 — переможець 

клубного чемпіонату 
світу 
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ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ

Дата заснування: 1909 
Членство в УЄФА: 1954
Членство у ФІФА: 1904

Адреса: Calle Ramón y Cajal, s/n, 
28230 Las Rozas de Madrid, Madrid
Телефон:  + 914 959 800
Факс: + 914 959 801
Е-mail: rfef@rfef.es
Сайт: https://www.rfef.es/ 

Президент: Луїс Мануель РУБІЯЛЕС 
БЕХАР

Переможець фінального турніру 
чемпіонату світу 2010 року 
Переможець фінального турніру 
чемпіонату Європи 1964, 2008, 
2012 рр.
Бронзовий призер Кубку 
конфедерацій ФІФА 2009 року
Переможець Олімпійських ігор 
1992 року, срібний призер —  1920, 
2000 рр. 

Найбільша перемога — 13:0 
(Іспанія — Болгарія, 22.08.1933).

Найбільша поразка — 1:7 
(Іспанія — Італія, 04.06.1928; 
Англія – Іспанія, 09.12.1931).

Рекордсмен за кількістю виступів 
— Серхіо РАМОС (172 матчі).

Найкращий снайпер — 
Давід ВІЛЬЯ (59 м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА на 
вересень 2020 р. — 7 (1642 бали).

Найвища позиція: 
1 (липень 2008 – червень 2009, 
жовтень 2009 – березень 2010, 
липень 2010 – липень 2011, жовтень 
2011 – липень 2014).

Найнижча позиція: 25 
(березень 1998 р.). 

Форма команди: червоні футболки 
і сині труси. Резервна — білі 
футболки і білі труси.
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Луїс ЕНРІКЕ — 
головний тренер
збірної Іспанії

Місце народження — Хіхон, Іспанія
Громадянство — Іспанія

Вік — 50 років

Кар’єра тренера
2008—2011 — головний тренер ФК «Барселона B»
2011—2012 — головний тренер ФК «Рома» (Італія)

2013—2014 — головний тренер ФК «Сельта»
2014—2017 — головний тренер ФК «Барселона»

з 2018 року — головний тренер збірної Іспанії

Тренерські досягнення
Чемпіон Іспанії (2014/2015, 2015/2016)

Володар Кубка Іспанії (2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017)

Володар Суперкубка Іспанії (2016)
Переможець Ліги чемпіонів (2014/2015)

Володар Суперкубка УЄФА (2015)
Переможець чемпіонату світу ФІФА серед 

клубів (2015)

Кар’єра гравця
Позиція — півзахисник

Зіграв 601 матч, забив 150 голів
Виступав за клуби:

«Спортінг Хіхон» (1989—1991)
«Реал Мадрид» (1991—1996)

«Барселона» (1996—2004)

Досягнення гравця 
Чемпіон Іспанії (1994/1995, 

1997/1998, 1998/1999)
Володар Кубка Іспанії 

(1992/1993, 1996/1997, 
1997/1998)

Володар Суперкубка 
Іспанії (1993, 1996)

Володар Кубка Кубків 
(1996/1997)

Володар Суперкубка УЄФА 
(1997)

Переможець Олімпійських 
ігор (1992)
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Давід
Де Хеа
Клуб: «Манчестер Юн.», Англія

Дата народження: 07.11.1990

Матчі: 44 Голи: -35

ВОРОТАР

 
Унаї
Сімон
Клуб: «Атлетік»

Дата народження: 11.06.1997

Матчі: 0 Голи: 0

ВОРОТАР

 
Пау
Торрес
Клуб: «Вільярреал»

Дата народження: 16.01.1997

Матчі: 4 Голи: 1

ЗАХИСНИК

 
Ерік
Гарсія
Клуб: «Манчестер Сіті», Англія

Дата народження: 09.01.2001

Матчі: 2 Голи: 0 

ЗАХИСНИК

 
Кепа 
Аррісабалага
Клуб: «Челсі», Англія

Дата народження: 03.10.1994

Матчі: 11 Голи: -4

ВОРОТАР

 
Хесус
Навас
Клуб: «Севілья»

Дата народження: 21.11.1985

Матчі: 45 Голи: 5

ЗАХИСНИК

 
Серхіо
Рамос
Клуб: «Реал»

Дата народження: 30.03.1986

Матчі: 174 Голи: 23 

ЗАХИСНИК

 
Дієго 
Льоренте
Клуб: «Лідс», Англія

Дата народження: 16.08.1993

Матчі: 6 Голи: 0 

ЗАХИСНИК

Склад збірної Іспанії
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Серхіо
Регілон
Клуб: «Тоттенхем», Англія

Дата народження: 16.12.1996

Матчі: 2 Голи: 0

ЗАХИСНИК

 
Хосе Луїс
Гайя
Клуб: «Валенсія»

Дата народження: 25.05.1995

Матчі: 10 Голи: 2

ЗАХИСНИК

 
Родрі
Клуб: «Манчестер Сіті», Англія

Дата народження: 22.06.1996

Матчі: 14 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

 
Серхіо
Бускетс
Клуб: «Барселона»

Дата народження: 16.07.1988

Матчі: 119 Голи: 2

ПІВЗАХИСНИК

 
Мікель 
Меріно
Клуб: «Реал Сосьєдад»

Дата народження: 22.06.1996

Матчі: 4 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

 
Дані
Себальос
Клуб: «Арсенал», Англія

Дата народження: 07.08.1996

Матчі: 10 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

 
Серхіо 
Каналес
Клуб: «Бетіс»

Дата народження: 16.02.1991

Матчі: 4 Голи: 0 

ПІВЗАХИСНИК

 
Дані
Ольмо
Клуб: РБ «Лейпциг», Німеччина

Дата народження: 07.05.1998

Матчі: 4 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

Склад збірної Іспанії
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Хосе 
Кампанья
Клуб: «Леванте»

Дата народження: 31.05.1993

Матчі: 1 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

 
Ансу
Фаті
Клуб: «Барселона»

Дата народження: 31.10.2002

Матчі: 3 Голи: 1

НАПАДНИК

 
Адама
Траоре
Клуб: «Вулверхемптон», Англія

Дата народження: 25.01.1996

Матчі: 2 Голи: 0

НАПАДНИК

 
Родріго 
Морено
Клуб: «Лідс», Англія

Дата народження: 06.03.1991

Матчі: 24 Голи: 8

НАПАДНИК

 
Ферран 
Торрес
Клуб: «Манчестер Сіті», Англія

Дата народження: 29.02.2000

Матчі: 3 Голи: 1

НАПАДНИК

 
Мікель 
Оярсабаль
Клуб: «Реал Сосьєдад»

Дата народження: 21.04.1997

Матчі: 8 Голи: 3

НАПАДНИК

 
Жерар 
Морено
Клуб: «Вільярреал»

Дата народження: 07.04.1992

Матчі: 6 Голи: 3

НАПАДНИК

Склад збірної Іспанії
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— Збірна Іспанії вперше у 2020 році 
зуміла зібратися, щоб узяти участь 
у стартових матчах Ліги націй з 
командами Німеччини та України. 
Наскільки сильно вплинула 
епідемія COVID-19 на командну 
взаємодію і на гравців загалом?

— Думаю, що для всіх тренерів 
ситуація розвивалася однаково. 
Нам потрібно адаптуватися до 
нового життя. І відтепер для нашої 
команди надважливо бути готовою 
до будь-якого сценарію, як би не 
розвивалися події у світі.

— Як ви взаємодіяли з гравцями 
під час вимушеної перерви 
в європейському футболі? 
Чи давали їм завдання на 
карантин і чи стежили за новими 
кандидатами до збірної?

— Ця ситуація є новою для нас, і 
потрібно до цього звикати. Наш 
тренерський штаб комунікував 
із гравцями за допомогою 
відеозв’язку, а футболісти були 
змушені працювати з певними 
обмеженнями. Звичайно, ми 
спостерігали за гравцями, як тільки 

відновився змагальний період у 
футболі.

— Як ви оцінюєте перенесення на 
літо 2021 року Євро-2020, в якому 
збірна Іспанії повинна була взяти 
участь?

— Пандемія змінила наш світ, і 
кожен з нас почав дивитися на 
звичні речі по-новому. Лишається 
тільки прийняти те, що неможливо 
змінити. У нас є ще рік для того, 
щоб підготуватися до фінальної 
частини чемпіонату Європи. 
Ми зосереджені на тому, щоб 
наступного літа команда була в 
найкращій формі.

— Іспанія отримала в суперники 
Німеччину, Україну та Швейцарію 

Луїс Енріке: «Українські гравці добре вписуються 
в ігрову модель, яку побудував Шевченко»

Головний тренер національної збірної команди Іспанії Луїс Енріке 
прокоментував майбутню зустріч з командою України в Лізі 
націй-2020/2021 та зазначив, що 4:0 у Мадриді залишилися в історії, а 13 
жовтня в Києві на його підопічних чекає складне протистояння із синьо-
жовтими.
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в Лізі націй. Як ви прокоментуєте 
результати жеребкування та 
рівень опонентів, що опинилися з 
вашою командою у групі?

— Ми потрапили до сильної 
групи. Це важливо для кожної з 
команд. Зважаючи на те, що ми 
не мали можливості працювати 
з командою під час карантину, 
матчі Ліги націй — дуже гарна 
можливість переглянути, в якій ми 
наразі формі.

— У матчі з Німеччиною ви 
використовували тактичну 
схему 4-3-3, а у грі з Україною за 
кілька днів Іспанія вже грала за 
формацією 4-4-2. Ви розглядаєте 
Лігу націй насамперед як 
платформу для експериментів? 

— Ми задоволені грою команди. 
У нас — чудові гравці, які здатні 
адаптуватися до різних ситуацій, 
виходячи з необхідності міняти 
тактику в тих чи інших ситуаціях.

— Іспанії пощастило уникнути 
поразки від Німеччини, а у другій 
грі команда не залишила шансів 
удома Україні. Як вам виступи 
команди в дебюті турніру?

— Думаю, ще рано оцінювати наші 
виступи. Наразі на нас чекають ще 
два офіційні матчі в Лізі націй, а 
також товариська гра проти чинного 
чемпіона Європи. Ми хочемо 
вдосконалюватися в кожному матчі.

— Чи плануєте ви задіяти 
дебютантів збірної в жовтневих 
поєдинках зі Швейцарією та 
Україною? 

— Звичайно! Ми стежимо за 
багатьма висококласними 
виконавцями.

— Що ви думаєте про збірну 
України, з якій команда Іспанії 
зустрінеться 13 жовтня на НСК 
«Олімпійський» у Києві?

— Перед матчем у Мадриді я 
сказав, що Україна — сильна 
команда. Рахунок 4:0 ні про що не 
говорить. Коли команда не програє 
велику кількість матчів, як це було 
з Україною у 2019 році, це не 
випадковість. Українська команда 
має дуже майстерних гравців!

— Іспанія домінувала у домашній 
грі з Україною в Лізі націй. Чого 
ви очікуєте в київському матчі 
між цими командами?

— Кожен матч — це нова історія. 
Інша країна, інший стадіон, але 
найголовніші речі не змінюються. 
Це наше бажання грати та 
перемагати.

— Після матчу з Німеччиною 
ви зробили одразу сім замін 
у складі, випустивши низку 
свіжих виконавців на домашню 
гру з Україною. Ви плануєте й 
надалі використовувати принцип 
ротації?

— Матч з Україною буде третім 
для нас у жовтневе вікно. Ми 
проаналізуємо всі обставини, 
але зрозуміло, що будь-хто 
з викликаних гравців може 
сподіватися на вихід на поле. Бо 
всі готуються до матчів і знають, 
що можуть розраховувати на свій 
шанс.

— Чи є в збірній України хто-
небудь із гравців, на кого ви 
звернули увагу у вересневому 
матчі?

— У складі української команди 
є чимало цікавих виконавців. 
Але головне, що вони добре 
вписуються в ігрову модель, яку 
побудував наставник Андрій 
Шевченко. Упевнений, що в Києві 
буде дуже складний матч!

— Перші матчі Ліги націй 
відбулися без вболівальників. 
Чи впливає це на команду, якій 

доводиться грати в атмосфері 
тренувальної гри?

— Футбол належить людям, у 
футбол грають заради людей. 
Ця ситуація є дуже сумною, і всі 
ми чекаємо, коли вболівальники 
зможуть повернутися на трибуни. 
Упевнений, усі цього хочуть. 
Але кожен із нас має бути 
відповідальним і дотримуватися 
всіх санітарних рекомендацій, щоб 
уникати розповсюдження хвороби.



29.03.2003
Україна — Іспанія

Відбір ЧЄ-2004
Київ, Україна

2:2
Голи: Воронін (11), Горшков (90+2) — Рауль (84), 

Ечеберрія (87)

14.06.2006
Іспанія — Україна

ЧС-2006
Лейпциг, Німеччина

4:0
Голи: Алонсо (13), Вілья (17, 48, з пен.), Торрес (81) 

12.10.2015
Україна — Іспанія

Відбір ЧЄ-2016
Київ, Україна

0:1
Гол: Гаспар (22)

10.09.2003
Іспанія — Україна

Відбір ЧЄ-2004
Ельче, Іспанія

2:1
 Голи: Рауль (58, 70) — Шевченко (84)

27.03.2015
Іспанія — Україна 

Відбір ЧЄ-2016
Севілья, Іспанія

1:0
Гол: Мората (28)

06.09.2020
Іспанія — Україна 
Ліга націй-2020/2021

Мадрид, Іспанія

4:0
Голи: Рамос (4, з пен., 30), Фаті (33),

Ферран Торрес (85)

Історія протистоянь національних збірних 
України та Іспанії

36

жовтень 2020



0
2

3

4

3

3

5

разів українці перемагали 
збірну Іспанії

рази іспанці обіграли 
українців з однаковим 
рахунком (1:0 та 4:0)

голи на рахунку українців 
у шести матчах 
(у середньому — один 
гол у двох зустрічах)

матчі зіграв проти 
українців Ікер Касільяс — 
найбільше серед іспанців

пенальті у свої ворота 
в матчах з іспанцями 
отримували українці (два 
— забиті)

голи на рахунку Рауля — 
найкращого бомбардира 
в протистояннях українців 
та іспанців

перемог здобули іспанці



Проблемний старт відбору

Збірна України під керівництвом 
Леоніда Буряка не найкращим 
чином розпочала кваліфікаційну 
кампанію чемпіонату Європи 2004 
року. Незважаючи на впевнену 
домашню перемогу над командою 
Греції, синьо-жовті загубили очки 
там, де від них цього ніхто не 
очікував. 

Голи Сергія Серебренникова та 
Геннадія Зубова у вересні 2002 року 
в Єревані, здавалося, гарантували 
українцям позитивний старт 
кваліфікації. Однак збірна Вірменії 
зібралася в перерві й організувала 
несподіваний камбек, ще й забивши 
з пенальті під завісу гри (2:2).

За місяць збірна України знову 
втратила важливі залікові бали, 
цього разу не зумівши вразити 
ворота команди Північної 
Ірландії і завершивши поєдинок з 
безбарвними нулями на табло.

Усього п’ять з можливих дев’яти 
очок — саме з таким багажем 

національна команда підходила 
до домашнього матчу зі збірною 
Іспанії. Матчу не вирішального, 
проте стратегічно важливого для 
нашої команди. Адже іспанці 
після двох «сухих» перемог були 
лідерами групи 6, і негативний 
результат у цій зустрічі означав би 
втрату можливості поборотися з 
потужними піренейцями за перше 
місце та автоматичне потрапляння 
на Євро-2004 до Португалії.

Тест другою командою світового 
рейтингу

Звичайно ж, збірна Іспанії була 
беззаперечним фаворитом 
кваліфікаційної групи. Стабільне 
місце «Фурії Рохи» в першому 
кошику під час жеребкувань 
відбірних стадій європейських та 
світових форумів неодноразово про 
це свідчило.

На папері команда Буряка мала 
мізерні шанси взяти три такі 
необхідні для подальшої турнірної 
боротьби пункти. До Києва приїхала 
команда, яка посідала друге місце в 
рейтингу національних збірних світу. 
Більш того, на той момент у межах 
кваліфікаційних раундів чемпіонатів 
Європи та світу іспанська команда 
програла всього один матч за 10 
років! А господарі через травми 
не могли розраховувати на низку 
основних виконавців — Сергія 
Реброва, Олега Лужного та Віктора 
Скрипника. 

Наставнику синьо-жовтих довелося 
вдатися до ротації, досить 
несподіваний виклик до табору 

Футбольна класика.
Кваліфікація ЧЄ-2004. Україна — Іспанія — 2:2
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збірної навіть отримав 33-річний 
гравець раменського «Сатурну» 
Олександр Горшков. Коуч пояснив 
своє рішення тим, що добре знав 
потенціал футболіста по сумісній 
праці в одеському «Чорноморці». Як 
виявилося потім — Буряк неначе у 
воду дивився.

Фактор Вороніна

Андрій Воронін дебютував за збірну 
України 27 березня 2002 року — у 
товариській грі проти збірної Румунії. 
Нічим особливим відтягнутий 
нападник німецького «Майнца» 
на полі не запам’ятався, відігравши 
54 хвилини й заробивши до свого 
пасиву попередження від арбітра. 
У тому спарингу українці розгромно 
поступилися румунам — 1:4.

Але у відборі Євро-2004 уродженець 
Одеси став справжнім відкриттям 
для вболівальників синьо-
жовтих. Його влучний удар по 
воротах греків дозволив нашій 
команді відсвяткувати успіх на 
НСК «Олімпійський». У наступній 
домашній грі Воронін знову забив 
— цього разу на 11-й хвилині 
матчу з Іспанією. Мічел Сальгадо 
зіграв незграбно біля власних 
воріт, і Андрій, скориставшись 
прострільною передачею від свого 
тезки Шевченка, відкрив рахунок.

Той гол став першим у багатій історії 
протистоянь збірних України та 
Іспанії. З того дня ці національні 
команди зустрінуться між собою 
ще п’ять разів, і в жодному з тих 
матчів українці більше не вестимуть 
у рахунку протягом гри. У київській 
же березневій битві 2003 року план 
збірної України працював аж до 84-ї 
хвилини. Але довести поєдинок до 
мінімальної звитяги не судилося.

Драматична розв’язка імені 
Горшкова

Якщо спитати будь-кого з 
прихильників синьо-жовтих про матч 
17-річної давнини, здебільшого в 
пам’яті людей спливає божевільна 
кінцівка матчу, а саме заключні шість 
хвилин гри плюс компенсований 
англійським арбітром Майком Райлі 
час.

Ще до 84-ї хвилини українські 
вболівальники вірили у можливість 
виграшу в іменитого суперника. Але 
згодом стався справжній шок — 
підопічні Іньякі Саеса двічі забили. 
Спочатку Рауль встиг першим до 
м’яча, проштовхнувши його в кут 
повз Олександра Шовковского, а 
за три хвилини позиційна помилка 
українських захисників призвела до 
голу Хосеби Ечеберрії.

Вибух емоцій стався вже перед самим 
фінальним свистком. Переповнений 
ущерть «Олімпійський» став свідком 
фантастичного удару з 25-ти метрів з 
льоту від Горшкова, який у підсумку 
приніс українській команді нічию та 
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таке емоційне за накалом залікове 
очко.

«Зрівняти рахунок мені пощастило 
після атаки, під час якої Андрій Гусін 
зробив передачу з флангу, — згадує 
хавбек найбільш зірковий момент 
у своїй кар’єрі за збірну. — Вона 
вийшла трохи назад, я вдало 
пробив, і м’яч влетів у самісінький 
кут. Радість усіх охопила невимовна! 
І мене в тому числі. Кращої прем’єри 
й бути не могло!».

«Ми налаштовувалися на 
перемогу й були близькі до неї. І 
водночас усе могло закінчитися 
для нас і поразкою. Що я відчув 
після голу Горшкова, словами не 
передати», — зізнається тодішній 
наставник збірної України Леонід 
Буряк.

Керманич «Фурії Рохи» Іньякі 
Саес пояснює шалену розв’язку 
в тому пам’ятному протистоянні 
втручанням небес: «Швидкий 
гол поставив нас у непросте 
становище. Однак у другому таймі 
картина гри завдяки зусиллям моїх 
футболістів помітно змінилася. 
Хвилин 15-20 ми домінували на 
полі й забили два прекрасних м’ячі. 
Але, мабуть, так було завгодно 
Богу, щоб гра завершилася 
нічиєю».

Матч у березні 2003 
року лишається 
єдиним для збірної 
України, в якому 
наша команда зуміла 
не програти команді 
Іспанії (за весь час 
Україна та Іспанія 
провели між собою 
вже 6 поєдинків).

Олександр Горшков став другим найбільш віковим 
дебютантом за всі роки виступів збірної України. Він 
дебютував за синьо-жовтих у віці 33 років 1 місяця та 21 
дня. Рекордний показник утримується за екс-воротарем 
Олександром Горяїновим — 34 роки 10 місяців та 26 днів.

За весь відбірний 
раунд Євро-2004 
збірна Іспанії 
пропустила усього 4 
м’ячі, причому три 
з них — у матчах з 
українцями: окрім 
голів Вороніна 
та Горшкова в 
київському матчі, 
забитим м’ячем у 
воротах піренейців 
у виїзній грі 
відзначився Андрій 
Шевченко.

Матч Україна — Іспанія — 
другий за відвідуваністю в 
історії домашніх виступів 
національної команди. Того 
вечора на «Олімпійський» 
завітали 83400 вболівальників. 
Першість же тримається за 
кваліфікаційною грою ЧС-1998 
Україна — Північна Ірландія, яка 
зібрала на трибунах 85 тисяч 
прихильників футболу.

Найбільше 
представництво 
у збірній України 
серед клубів у тому 
матчі мало київське 
«Динамо» — 5 
футболістів. У складі 
«Фурії Рохи» на полі 
були присутні по 4 
гравці мадридського 
«Реала» та 
«Валенсії».

А чи знаєте ви, що…
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Найтитулованіший — 
Євген Коноплянка («Севілья»)

54 матчі, дев’ять голів та вісім 
результативних передач — такий 

підсумок двох років перебування 
вінгера синьо-жовтих в іспанській 
«Севільї». А ще — перемога в Лізі 
Європи, вихід до фіналу Кубку Іспанії 
(уперше український футболіст 

дістався цієї стадії змагань) та голи 
у двох матчах за Суперкубок УЄФА. 
Погодьтеся, не так уже й погано за 
такий короткий проміжок часу.

Найстабільніший — 
Роман Зозуля («Бетис», «Альбасете»)

Екс-нападник «Динамо» та 
«Дніпра» виступає в Іспанії вже 
чотири роки — найдовше серед 
усіх українських футболістів у цій 
країні. І хоча в елітному дивізіоні 
чемпіонату Іспанії Роман провів 
небагато матчів, у другому за силою 
— Сегунді — він основний гравець 
і лідер свого «Альбасете». Як 
підсумок — більше ста матчів, два з 
половиною десятки забитих голів та 
безмежна любов фанатів.

Український слід у сонячній Іспанії

У піренейській країні виступали більше двадцяти вітчизняних футболістів 
Іспанський футбол завжди приваблював українських футболістів, а місцеві клуби стежили та із 
задоволенням запрошували наших гравців. Інша справа, що витримати конкуренцію та закріпитися в одній із 
найсильніших ліг світу вдавалося лише одиницям. Та все ж, свій слід у сонячній та футбольній Іспанії українські 
гравці лишили.
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Найрезультативніший — 
Артем Кравець («Гранада») 

Екс-форвард збірної та 
«Динамо» опинився у Примері 
в сезоні-2016/2017, у «Гранаді», 
й зробив усе від себе залежне, 
аби скромний клуб виступив 
якнайкраще в еліті іспанського 
футболу. На рахунку Артема — п’ять 
голів та два асисти у 26-ти матчах в 
Примері — більше за один сезон у 
Ла Лізі не забив жоден з українців.

Першопроходець серед грандів — 
Дмитро Чигринський («Барселона»)

Ні, річ не про статус гравця, хоча 
футбольний хист та майстерність 
колишнього захисника «Шахтаря» 
та збірної України ніхто під сумнів на 
ставить. Мова про клуб та тренера, 
який запросив українця — а саме 
про «Барселону» та Пепа Гвардіолу. І 
хоча перебування Дмитра в «Барсі» 
надуспішним не назвеш — один 
сезон і загалом 12 матчів, своїм 
прикладом він довів: за українськими 
футболістами стежать гранди 
світового футболу, і перехід до одного 

з них — абсолютно реальний.

Найперспективніший — 
Андрій Лунін («Реал»)

Що власне продемонстрував дев’ять 
років потому Андрій Лунін, який із 
луганської «Зорі» перебрався до 
мадридського «Реала». І нехай перші 
два сезони свою профпридатність 
воротареві довелося доводити в 
командах та лігах нижчих за рангом 

— у «Леганесі», «Вальядоліді» та 
«Ов’єдо», своїми звитягами на 
футбольному полі, наполегливістю 
на тренуваннях, талантом та 
професіоналізмом за його 
межами, Андрій заслужив довіру 
тренерського штабу Королівського 
клубу, ставши в цьому сезоні 
другим кіпером мадридців після 
Тібо Куртуа. Погодьтеся, відмінні 
перспективи для 21-річного 
голкіпера. 



Досвід COVID-19: як вірус змінив 
футбол

2020-й увійде в історію як рік, 
який зупинив світ. І футбол — не 
виключення. Одного дня його просто 
не стало. Відкладені матчі, перенесені 
турніри, призупинені чемпіонати. Ми 
віримо, що все це в минулому, адже 
великий футбол повернувся, хоч і в 
дещо видозміненій формі. Наразі всі 
ми набуваємо унікального досвіду і 
відчуваємо потребу поділитися ним. 
Про те, як змінилася улюблена гра 
та яким є зараз футбол, розповідає 
Максим Бецко — офіцер зв’язку з 
УЄФА з медичних питань. 

MLO i PCO — це хто?

Завданням Medical Liaison Officer — 
офіцера зв’язку з УЄФА з медичних 
питань — є організація тестування 
та прийняття відповідних рішень 
на підставі отриманих результатів. 
Проте УЄФА вимагає введення посади 
Protocol Complain Officer — людини, 
яка відповідає за дотримання 
Протоколу повернення до гри. А саме, 
слідкує за дотриманням необхідної 
дистанції, проведенням дезінфекції, 
правильним носінням захисних 
масок. Також ці посади включають і 
просвітницьку функцію: доводиться 
пояснювати людям, навіщо носити 

маски, а також, що це за вірус і як він 
діє на організм людини.

Відповідальність 

Передбачено декілька ступенів 
відповідальності. І найсуворішими 
є дисциплінарні санкції, які 
застосовуються до команди. Це може 
трапитися, якщо будуть доведені 
суттєві порушення Протоколу 
повернення до гри, які призведуть 
до випадків зараження на COVID-19. 
Результатом цього може стати відміна 
матчу й навіть технічна поразка.

Наразі ж процедура така, що за 
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умови дотримання всіх норм і правил 
у випадку виявлення позитивних 
результатів тестів ці люди йдуть 
на карантин, а решта команди 
продовжує тренуватися й грати. У них 
ризик зараження мінімальний. 

Як проводяться збори

Проводиться обов’язкове тестування 
персоналу, який займається 
підготовкою до матчу, не пізніше, 
ніж за три дні до гри. Персонал 
готелів, в яких живуть збірні команди, 
також зобов’язаний проходити 
тестування напередодні заїзду. 
Також в готелі виділяється окреме 
крило для команди, або навіть цілий 
поверх та окреме приміщення, 
в якому харчуються футболісти. 
Обов’язковою є дезінфекція всіх 
приміщень та транспорту. Водії також 
проходять тестування, а ще їм міряють 
температуру перед тим, як команда 
зайде в автобус. 

Під час зборів гравцям заборонені 
будь-які сторонні контакти. Навіть під 
час коротких прогулянок збірникам 
суворо забороняється давати 
автографи та фотографуватися з 
уболівальниками. Психологічно це 

досить складно, адже люди часто 
ображаються й не розуміють, чому їм 
не можна зробити селфі з кумирами. 

Шукайте відповіді у влозі лікаря

На самому початку епідемії люди 
відчували інформаційний голод 
і ставили переважно одні й ті ж 
самі питання. У результаті пошуків 
і формування простих і зрозумілих 
відповідей на ці питання народився 
влог. Це YouTube-канал   з короткими 
10-хвилинними відео, після перегляду 
яких стає більш зрозуміло, з чим маєш 
справу. Крім того, це альтернатива 
неправдивій інформації, адже якщо 
люди матимуть хоча б схематичні 
уявлення про вірус, вони не дозволять 
ввести себе в оману. 

Зараз через брак часу нові записи у 
влозі поки не з’являються. 

Ашот

Ми всі рівні перед обличчям 
незвіданого. Ми всі переконані, що 
нічого поганого з нами не трапиться, 
особливо, якщо цього не видно. Та 
COVID може бути дуже небезпечним 
для деяких людей, тому ним не можна 

нехтувати. І смерть однієї людини 
— занадто велика втрата. Лікар 
збірної — Ашот Худаєв — програв у 
боротьбі з вірусом, несправедливо й 
незаслужено. Зависоку ціну довелося 
заплатити справжньому професіоналу 
й хорошій людині. Ця трагедія стала 
потрясінням для всієї футбольної 
родини. 

Повернення вболівальників

Футбольний світ гідно прийняв ті 
виклики, які постали перед ним. 
Цілком зрозуміло, що з’являлися і 
з’являтимуться нові позитивні випадки, 
і потрібно бути готовими до них. Не 
можна піддаватися паніці й не потрібно 
боятися, адже не все так погано. 
УЄФА дозволив уболівальникам знову 
відвідувати футбольні матчі. Правда, 
не більше 30% від загальної місткості 
стадіону. Тож усі, хто прийде на стадіон 
підтримати улюблені команди, повинні 
дотримуватися простих правил 
безпеки: постійно носити захисні 
маски, дотримуватися дистанції, мити 
руки та користуватися санітайзерами. 

Кожен уболівальник повинен розуміти 
межу своєї особистої відповідальності 
та усвідомлювати ті ризики, які 
пов’язані з відвідуванням масового 
заходу, яким є футбольний матч.

Життєствердне

Світ змінився, футбол змінився 
разом з ним. Проте рано чи пізно 
ми повернемося до звичного ритму 
життя і будемо згадувати епідемію 
і карантин, як дуже незвичний 
життєвий досвід. А поки, wear a mask, 
please!
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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

УАФ.  ЗМІНЮЄМО  УКРАЇНСЬКИЙ   ФУТБОЛ  НА  КРАЩЕ. 2015-2020 рр.
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