




Українська асоціація футболу та національна збірна України запрошують вас на 
другий контрольний поєдинок команди Андрія Шевченка в рамках підготовки до 
Євро-2020! 3 червня синьо-жовті тестуватимуть свою ігрову майстерність у двобої 
зі збірною Північної Ірландії. Вітаю славний Дніпро з поверненням головної 
команди на прекрасну «Дніпро-Арену» після майже дворічної перерви! Цей матч 
стане п’ятим в історії національної збірної в цьому чудовому місті, яке абсолютно 
заслужено вважається форпостом України на сході. 

До фінальної частини Євро-2020 залишається дедалі менше часу, і нашій збірній 
важливо використати його максимально продуктивно. Бажаю нашим футболістам 
та тренерському штабу виконати намічений план на цей поєдинок та подарувати 
нашим уболівальникам яскраве футбольне свято! 

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

ДОРОГІ ДРУЗІ! 
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Підготовку	до	Євро	розпочато:	у	першому	спарингу	українці	
зіграли	внічию	з	Бахрейном

Дніпро:	місто	футбольної	та	ракетної	слави

Над	випуском	працювали:	
Марина Нежигай, 
Сергій Дрига, Данило Горлач, 
Юрій Мазниченко,  
Андрій Майоров, 
Тетяна Горобченко, 
Олена Дмитрук, 
Олександр Гливинський, 
Микола Васильков, 
Євген Пашутинський.

Фото:	
Павло Кубанов, Євген Кравс, 
з архіву УАФ, УЄФА, Ірландської 
футбольної асоціації, 
із соцмереж гравців і тренерів 
національної команди. 

Дизайн	і	верстка:

Анатолій Рєпін.

ЗМІСТ
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Підготовку до Євро розпочато: у першому 
спарингу українці зіграли внічию з Бахрейном

Спаринг із Бахрейном підсумував 
тижневий цикл тренувальної роботи, 
який національна команда провела 
в Харкові. Синьо-жовті зібралися 
без більшості легіонерів, які в цей 
час завершували сезон у складах 
своїх клубів. До заявки на зустріч з 
азійською збірною потрапили лише 
двоє футболістів, що виступають за 
кордоном, — Зубков та Макаренко, 
і обидва вийшли на поле з перших 
хвилин.

У першому таймі футболісти збірної 
України розтягували компактну 
оборону суперника й подовгу готували 
атаки, розігруючи м’яч у центрі поля. 
Активно підключався до наступу 
правий захисник Тимчик, чудові середні 
та довгі передачі виконував Матвієнко, 
мінялися флангами та плели мереживо 
біля штрафного гостей Марлос із 
Зубковим, а Бєсєдін створював тиск 
на захисників. Не вистачало лише 
останнього пасу під завершальний 
удар, тому по-справжньому гольових 
нагод не виникало. 

По перерві з перших хвилин на 
поле вийшов Георгій Судаков, для 
якого цей поєдинок став дебютним 
за національну збірну. А пізніше 
дебютував за синьо-жовтих і Денис 
Попов.

На 68-й хвилині Довбик після 
передачі Марлоса вийшов сам на 
сам із голкіпером, обіграв його, але 
пробив у стійку. А невдовзі Трубін у 
ході однієї з небагатьох контратак 
суперників у своєму штрафному збив 
Аль-Хумайдана, арбітр призначив 
пенальті, а Дхія виконав вирок. 
Близькими до того, аби провести 
м’яч у відповідь, були Циганков, 
Шапаренко, Караваєв. Пощастило 
це зробити саме Циганкову, який 
відгукнувся на простріл Довбика в 
компенсований час. 1:1.

23 травня. Харків. ОСК «Металіст». 19 000 глядачів.

Товариський	матч

Україна	—	Бахрейн	—	1:1	(0:0)

Голи: Циганков (90+1) — Дхія (75, з пенальті).

Україна: Трубін, Тимчик (Караваєв, 78), Кривцов (Попов, 63), Матвієнко, 
Миколенко, Степаненко (к) (Судаков, 46), Шапаренко, Макаренко 

(Сидорчук, 63), Зубков (Циганков, 46), Марлос, Бєсєдін (Довбик, 46). 
Тренер: Андрій Шевченко

Бахрейн: Лутфалла, Набіль (Аль-Хаза, 76), Редха, Шамсан, Абдулла (к), 
Харам, Аль-Шейх (Аль-Асфур, 85), Мархун (Мадан, 76), Аль-Асвад (Дхія, 

65), Аль-Хумайдан (Аль-Салама, 76), Аль-Румаїхі (Абдулджаббар, 85). 
Тренер: Еліу Соуза

Попереджені:	Кривцов (15), Сидорчук (90+3) — Мархун (38), 
Аль-Асвад (49), Харам (59).

Статистика

Володіння	м’ячем: 57%-43% 

Удари: 22-7

У	площину	воріт: 8-2

Кутові:	9-6

Андрій	Шевченко,	головний	тренер	національної	збірної	України: 
«Хочеться, щоб цей підготовчий етап ми пройшли без травм, і щоб 
наші гравці підійшли у своїй кращій формі до чемпіонату Європи. 
Для мене в контрольних матчах результат не має значення. Для 
мене важлива фізична форма футболістів. Важлива структура гри 
команди. Ми готуємо збірну до тих зустрічей, які на нас чекають 
на чемпіонаті Європи. Тому будуть експерименти, будуть зміни 
позицій, будемо давати шанс грати всім».
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«Лев матчу» з Бахрейном – 
Віталій Миколенко

Левом матчу в першому контрольному поєдинку під час 
підготовки до Євро-2020 став лівий захисник київського 
«Динамо» Віталій Миколенко. За оборонця проголосував 31% 
уболівальників. Захисник випередив Марлоса (24%) та Миколу 
Шапаренка (20%).

Український футболіст активно підключався до атак команди, 
не забуваючи про оборону. Стрімкими ривками представник 

«Динамо» розширював атакуючий потенціал синьо-жовтих, 
додаючи опцій для крайнього півзахисника Олександра 

Зубкова. 

Водночас Віталій Миколенко відпрацьовував і 
в обороні, не дозволяючи швидким вінгерам 
суперника створювати небезпеку біля воріт 
Анатолія Трубіна. 

«Приємно, що виділяють таким призом 
уболівальники. Приємно, що голосують. Вся 
команда грала й старалася, на індивідуальні 
нагороди я не звертаю уваги. Відчуття 
негативні, ми дуже хотіли перемогти в 
цьому поєдинку. Це був дебютний матч на 
зборі. Важливий був результат, потрібно 
було виконати тактичні напрацювання 
за ці сім днів. Якщо ми зіграли внічию, то 

значить, у нас щось не вийшло. Ми боролися 
до останньої хвилини. Коли забили м’яч, 

ми з Колею Шапаренком ледве бігли назад, 
але ще були емоції забити другий. Команду 

засмучує, що ми не можемо виграти тривалий 
час, але ми тільки зібралися. Це перший матч, ми 

будемо зіграватися. Сподіваюся, що ми виграємо в 
наступному спарингу», — сказав після гри захисник 
збірної України Віталій Миколенко.

Вік 22 роки

Дата	дебюту	за	збірну 20.11.2018 
(Туреччина — Україна — 0:0)

Матчі	за	збірну/голи 14/0

Позиція лівий захисник

Клуб «Динамо» Київ

Зіграно	в	матчі 90+4 хвилини
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Три чемпіони, найкращий асистент 
та один із найкращих снайперів

Як	провели	сезон	у	своїх	
чемпіонатах	наші	легіонери

Три українські збірника стали 
чемпіонами країн, де зараз 
виступають. Олександр Зінченко 
повернув титул в Англії разом із 

«Манчестер Сіті». Едуард Соболь 
удруге став чемпіоном Бельгії 
разом із «Брюгге», а Олександр 
Зубков знову зійшов на найвищий 
щабель угорської першості разом із 
«Ференцварошем». 

Півзахисник «Аталанти» Руслан 
Маліновський став найкращим 
асистентом чемпіонату Італії. У 36-
ти зіграних матчах Серії А українець 
віддав 12 результативних передач, 
10 з яких — у 2021 році. Руслан 
на один точний пас випередив 
бельгійця Ромелу Лукаку.

Форвард збірної України Роман 
Яремчук розділив третє-четверте 
місця в суперечці найкращих 
бомбардирів чемпіонату Бельгію 
разом із Джанні Бруно. В обох 
футболістів по 20 забитих м’ячів. 
Переможцю перегонів — Полу 
Онуачу — українець поступився 
13-ма голами. Загалом же, у 
всіх турнірах сезону, на рахунку 
Яремчука 23 голи й вісім 
результативних передач у 43-х 
матчах за «Гент».
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Півзахисник «Манчестер Сіті» 
Олександр Зінченко став третім 
українцем, який вийшов до 
фіналу Ліги чемпіонів. Раніше це 
вдалося лише чинному керманичу 
синьо-жовтих Андрію Шевченку та 
Анатолію Тимощуку.

Маліновський та Яремчук — лідери 
серед українських легіонерів за 
кількістю проведених матчів за свої 
клуби цього сезону. В обох гравців 
по 43 зіграні зустрічі.

Воротар синьо-жовтих Андрій 
Лунін нарешті дебютував за 
мадридський «Реал» в офіційному 
матчі. Українець вийшов у 
стартовому складі «Королівського 
клубу» на кубкову гру проти 
«Алькояно». На жаль, цей 
поєдинок так і залишився єдиним в 
активі українського воротаря.

Три українські легіонери цього 
сезону брали участь у фіналах 
національних кубкових турнірів. 
Олександр Зінченко разом із 
«Манчестер Сіті» став володарем 
Кубка Англійської ліги, Руслан 
Малиновський із «Аталантою» 
поступився у фіналі Кубку Італії 
«Ювентусу», а Іван Петряк 
із «Фехерваром» програв 
вирішальний матч Кубку Угорщини 
«Уйпешту». 

Якщо говорити про показники 
ефективності, то серед українських 
легіонерів немає рівних Роману 
Яремчуку — 31 бал за системою 
«гол+пас». На другому місці 
— Руслан Малиновський — 22 
очки (10 голів, 12 асистів). На 
третьому — Олександр Зубков із 
дев’ятьма очками (шість голів і три 
результативні передачі). Четверта 
позиція в Едуарда Соболя — вісім 
очок (два голи й шість асистів), 
п’ята — у Андрія Ярмоленка із 
«Вест Гему» — сім балів (три голи 
й чотири результативні передачі, 
щоправда, левова частка — 
у кубкових турнірах).

9



10

травень 2021

Найдовша	набережна	в	Європі, 
найкоротший	метрополітен 
та	місце	козацької	слави

Окраса	міста

Близько 30-ти кілометрів — 
така довжина набережної 
в Дніпрі, що робить її найдовшою 
в  Європі. Її перетинають 23 вулиці, 
а вздовж — розташовані 
пам’ятники, фонтани та плавучі 
ресторани, а в деяких місцях 
її ширина сягає кількох сотень 
метрів.

Дніпро: місто футбольної
та ракетної слави
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Найкоротший	метрополітен	

У Дніпрі — найкоротша підземка 
в Старому Світі. Довжина лінії 
місцевого метрополітену, який 
поки що складається з шести 
станцій, — лише 7,8 кілометра.

Один	із	найстаріших	трамваїв

Дніпро, що в часи Російської 
імперії мав назву Катеринослав, 
одним із перших у тодішні часи 
отримав громадський електричний 
транспорт, а власне — трамвай. 
Місто стало третім в імперії, після 
Києва та Нижнього Новгорода, де 
з’явився цей вид транспорту.

Місто	трьох	фортець

Згідно з науковими даними, на 
території нинішнього Дніпра, 
офіційним роком заснування якого 
вважається 1776-й, існували три 
фортеці. Причому, трьох різних 
країн. Кодацька — належала Речі 
Посполитій, Новобогородицька — 
Російській імперії, Нові Кайдаки — 
Війську Запорізькому.

Відкритість	колись	закритого	
міста

За часів СРСР Дніпро, який тоді 
мав назву Дніпропетровськ, був 
центром ракетобудування країни. 
Як наслідок, місто було закритим 
для іноземцем. Причому, настільки, 

що свої міжнародні матчі місцевий 
футбольний клуб проводив у 
сусідньому Кривому Розі.

Дніпро й зараз — одне із 
найбільших розвинених 
промислових міст країни, 
а продукція підприємства 
«Південмаш» користується 
неабияким попитом на 
українському та міжнародному 
ринках.

Історичний	«Дніпро»

Місцевий футбольний клуб 
«Дніпро» — один із 11-ти, які 
вигравали чемпіонат Радянського 
Союзу з футболу, та одна із семи 
команд, які робили це більше 
одного разу. Двічі дніпряни 

піднімалися на найвищий щабель 
п’єдесталу (у 1983-му та 1988 
роках). Окрім того, команда 
виграла Кубок та Суперкубок СРСР, 
а також Кубок Федерації футболу, 
ставши, таким чином, володарем 
усіх трофеїв радянського футболу.

Цікаво, що за часів незалежності 
Дніпро поки що не виграв жодного 
трофея, зате другим із вітчизняних 
клубів дістався фіналу Ліги Європи.

Четвертий	матч	збірної	
на	«Дніпро-Арені»	та	два	кубкові	
фінали

«Дніпро-Арена» — один із 
найсучасніших українських стадіонів. 
Збудована у 2008-му році арена 
приймала три матчі національної 
збірної: один офіційний та два 
товариські. Так, у жовті 2009-го 
синьо-жовті на цьому стадіоні 
здобули історичну перемогу над 
національною командою Англії. 
Роком раніше в товариській зустрічі 
вони перемогли норвежців, а півтора 
роки тому, у вересні 2019-го, зіграли 
внічию з Нігерією.

Також в історії арени — два фінали 
Кубку України. В обох брав участь 
«Шахтар». У 2009-му донеччани 
поступилися «Ворсклі», у 2018-му — 
перемогли «Динамо». 
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Північна Ірландія: старі знайомі та різні спогади
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Національна	збірна	України	
вшосте	у	своїй	історії	зіграє	
з	представниками	цієї	
британської	країни

П’ять матчів, дві перемоги, дві 
нічиї та одна поразка — такий поки 
що доробок української збірної 
у протистоянні з національною 
командою Північною Ірландії. 
Причому всі матчі були офіційними: 
чотири поєдинки в рамках відбірних 
турнірів до чемпіонатів світу та 
Європи, один — у межах фінальної 
частини першості континенту. 
Саме тоді, власне, синьо-жовті 
й зазнали єдиної поразки від 
північноірландців, поступившись у 
рамках групового етапу — 0:2.

До цього в історії української 
збірної були дві перемоги в 
ході кваліфікаційного турніру 
чемпіонату світу-1998 — 1:0 у 
Белфасті й 2:1 у Києві (один із 
м’ячів — на рахунку нинішнього 
керманича синьо-жовтих Андрія 
Шевченка) та дві нульові нічиї в 
рамках відбору Євро-2004.

Участь у фінальній частині Євро-
2016, куди команда пробилася 
вперше в історії, та вихід до 1/8 
фіналу — найвище досягнення 
збірної Північної Ірландії на 
чемпіонатах Європи. На мундіалях 
показники кращі — чвертьфінал 
на ЧС-1958, другий груповий етап 
на ЧС-1982 та вихід до фінальної 
частини ЧС-1986. 

Не змогли північноірландці 
кваліфікуватися й на два останні 

великі турніри — мундіаль-2018 
та Євро-2020. У першому випадку, 
посівши друге місце у своїй 
групі (слідом за Німеччиною та 
випередивши команди Чехії, 
Норвегії, Азербайджану та Сан-
Марино), у плей-офф британці 
поступилися у двох матчах 
Швейцарії. У відборі до Євро-2020 
північноірландці посіли третє місце 
слідом за командами Німеччини 
та Нідерландів, а у плей-офф, 
здолавши в серії пенальті у 
півфіналі Боснію і Герцеговину, 
поступилися Словаччині в 
додатковий час.

Невдало виступила Північна 
Ірландія й у першому розіграші 
Ліги націй, де команда опинилася 
в одній групі з Австрією та Боснією 
і Герцеговиною й не набрала в 
чотирьох матчах жодного очка, 
вилетівши з другого дивізіону 
у третій. Допомогла реформа 
турніру — команда зберегла 
місце в дивізіоні B, але знову не 
втрималася в ньому, набравши 
цього разу два бали в шести матчах 
із командами Австрії, Норвегії 
та Румунії та посівши четверту 
сходинку. Як наслідок — у рейтингу 
ФІФА для національних збірних 
Північна Ірландія посідає місце в 
четвертому десятку.

У сучасній збірній Північної Ірландії 
не так багато зірок світового класу, 
хоча більшість її гравців, зважаючи 
на слабкість національної 
першості, представляють 
чемпіонати інших британських 
країн — Англії та Шотландії, є 

навіть футболісти Першої ліги 
(третього за значенням дивізіону). 
Виділити можна хіба що захисника 
«Ньюкасла» Джамала Льюїса — 
найдорожчого гравця збірної, та 
його колегу за амплуа з «Евертону» 
Джонні Еванса. 

Головний тренер команди Іан 
Бараклаф працює з національною 
збірною з літа 2020-го, 
перейшовши на цю посаду з 
поста наставника «молодіжки». 
До травня 2021-го під його 
керівництвом Північна Ірландія 
провела 11 матчів: виграла 
один, сім програла, три зустрічі 
завершила внічию. Але поки 
керівництво асоціації задоволене 
роботою фахівця, розуміючи, 
що наразі команда не готова 
конкурувати з провідними 
збірними світу.

Але це не зменшує однієї, 
можливо, найголовнішої якості 
північноірландців — у конкретному 
матчі вони здатні дати бій будь-
якому супернику. Тож легкої 
прогулянки в синьо-жовтих не 
буде. Навіть, незважаючи на 
контрольний статус зустрічі. 

На матчі Україна – Північна 
Ірландія працюватиме бригада 
арбітрів з Польщі. Арбітром у 
полі буде Шимон Марчиняк, а 
на лініях йому допомагатимуть 
Павел Сокольницькі та Томаш 
Листкевич. Четвертим арбітром на 
цю гру призначено українця Віталія 
Романова з Дніпра.







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	
277	матчів:	124 перемоги, 78 нічиї, 
75 поразок, різниця м’ячів 379-280. 
Удома — 126 матч (69 перемог, 
35 нічиї, 22 поразки, м’ячі: 195-98).
На	виїзді	— 117 матчів (39 перемог, 
36 нічиїх, 42 поразки, м’ячі: 136-146).
 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 27 травня 2021 р. — 24 (1514 балів). 
Найвища	позиція:	11-е місце 
(лютий-травень 2007 р.).

Найнижча	позиція:
132 (вересень 1993 р). 
Найбільший	прогрес: 
+30 (липень 2006 р).  
Найбільший	регрес:   
-12 (липень 1996 р.).

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

Українська асоціація футболу
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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.
Переможець групового турніру кваліфікації 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 (2003)
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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травень 2021

Андрій	ПЯТОВ
Воротар

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата	народження:	28.06.1984 
Зріст: 190 Вага: 90
Дебютний	матч:
22.08.2007
Україна – Узбекистан – 2:1 
(тренер – Олексій Михайличенко)

матчі голи96 -
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 голи5 -
Анатолій	ТРУБІН
Воротар

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата	народження:	01.08.2001
Зріст: 199 Вага: 90
Дебютний	матч:
31.03.2021
Україна – Казахстан – 1:1
(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 голи31 1

Склад збірної України

Андрій	ЛУНІН
Воротар

Клуб: «Реал Мадрид» (Іспанія)
Дата	народження:	11.02.1999
Зріст: 191 Вага: 80
Дебютний	матч:
23.03.2018 
Україна – Саудівська Аравія – 1:1 
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи6 -
Денис	ПОПОВ
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ) 
Дата	народження:	17.02.1999
Зріст: 185 Вага: 81
Дебютний	матч:
23.05.2021
Україна – Бахрейн – 1:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -
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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 голи34 -
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 голи14 -
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 голи6 -

Олександр	СИРОТА
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата	народження:	11.06.2000
Зріст: 193 Вага:	78
Дебютант

матчі голи- -
Олександр	ТИМЧИК
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата	народження:	20.01.1997
Зріст: 180 Вага:	67
Дебютний	матч:
03.09.2020
Україна – Швейцарія – 2:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи4 -
Віктор	КОРНІЄНКО
Захисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата	народження:	14.02.1999
Зріст: 175 Вага: 70
Дебютант

матчі голи- -
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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 голи35 3

Склад збірної України

Віктор	ЦИГАНКОВ
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ) 
Дата	народження:	15.11.1997
Зріст: 175 Вага: 70
Дебютний	матч:
12.11.2016
Україна – Фінляндія – 1:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи26 6
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 голи8 -

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 голи6 -
Сергій	КРИВЦОВ
Захисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата	народження:	15.03.1991
Зріст: 186 Вага: 83
Дебютний	матч:
06.09.2011
Чехія – Україна – 4:0
(тренер  – Олег Блохін)

матчі голи22 -
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 голи19 -
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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 голи23 1
Тарас	СТЕПАНЕНКО
Півзахисник

Клуб:	«Шахтар» (Донецьк)
Дата	народження:	08.08.1989 
Зріст: 181 Вага: 75
Дебютний	матч:
17.11.2010
Швейцарія – Україна – 2:2
(тренер – Юрій Калитвинцев)

матчі голи60 3

Склад збірної України

Георгій	СУДАКОВ
Півзахисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк)
Дата	народження:	01.09.2002
Зріст: 177 Вага: 68
Дебютний	матч:
23.05.2021
Україна – Бахрейн – 1:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -

Артем	БОНДАРЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Маріуполь» (Маріуполь)
Дата	народження:	21.08.2000
Зріст: 182 Вага: 73
Дебютант

матчі голи- -
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 голи11 -
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 голи9 -
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Богдан	ЛЄДНЄВ
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата	народження:	07.04.1998
Зріст: 173 Вага: 72
Дебютант

матчі голи- -

Андрій	ЯРМОЛЕНКО
Півзахисник

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

матчі голи92 38
Олександр	ЗІНЧЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Манчестер Сіті» (Англія)
Дата	народження:	15.12.1996
Зріст: 175 Вага: 67
Дебютний	матч:
12.10.2015
Україна – Іспанія – 0:1
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи38 5
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 голи35 6
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Артем	ДОВБИК
Нападник

Клуб: «Дніпро-1» (Дніпро)
Дата	народження:	21.06.1997
Зріст: 184 Вага: 76
Дебютний	матч:
31.03.2021
Україна – Казахстан – 1:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи2 -

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 голи22 7

Артем	БЄСЄДІН
Нападник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата	народження:	31.08.1996
Зріст: 190 Вага: 84
Дебютний	матч:
15.11.2016
Україна – Сербія – 2:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи14 2
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

Склад збірної України



•   Додатки на телефоні, які використовую 
найчастіше: 

  FaceTime, Viber та WhatsApp.

•  Три місця на Землі, в яких хотів би побувати: 
  Барбадос, Французька Полінезія та 

Кіліманджаро.

•  Улюблена музика, що надихає: 
  Люблю різні стилі. Іноді хочеться послухати 

балади «Metallica», іноді — поп-музику, а іноді 
— техно. Все залежить від настрою.

•  Улюблений серіал: 
  Перший, що я переглянув — «Доктор Хаус». 

А зараз дивлюся «Чорний список». Якщо ж 
брати рідну продукцію, то «Кріпосна». Мене 
дружина на нього підсадила. Повністю його 
передивився, дуже сподобався. Це один із 
небагатьох українських серіалів, що заслуговує 
на повагу.

•  Чи читаєш пресу та коментарі вболівальників?
  Думаю, усі читають. Тим більше, що зараз 

я став більш відкритим до вболівальників. 
Спілкуюся в месенджері, у соціальних мережах. 
Звичайно, читаю. І стараюся бути більш 
об’єктивним.

•  Три партнери по команді, з якими пішов би в 
розвідку:

  Степаненко, Кривцов, Бущан.

•  Три найкращі футболісти у світі на поточний 
момент:

  Роналду, Маліновський та Зінченко.

•  Три найкращі клуби у світі на поточний момент: 
  «Шахтар», «Барселона», «Баварія».

•  Дівчина або дружина футболіста повинна вміти: 
  Любити та підтримувати. Це найголовніше.

•  Що крутіше: виграти Лігу чемпіонів чи чемпіонат 
Європи?

  І те, і те круто. Це ж різні рівні — клубний та 
збірна. Хочеться ж добиватися вершин усюди.

•  На першу зарплату у футболі я придбав:
  Коли грав в аматорській «Артеміді», то першу 

зарплату мені дали цукром та горілкою :). 
Адміністратор потім все це продавав, а гроші 
пішли в сім’ю.

•  Що найбільше люблю колекціонувати:
  Зараз повертається мода на журнали з 

наклейками футболістів, які ще були в 
моєму дитинстві. Мабуть, знову почну їх 
колекціонувати :).

У фокусі.
Андрій Пятов



•  Найпам’ятніші стадіони, на яких довелося грати:
  «Донбас Арена», дуже сумую за цим стадіоном. А так 

футбольне життя надало мені можливість зіграти 
майже на всіх відомих аренах. Принаймні, в Європі.

•  Страва, від якої не можу відмовитися навіть у розпал 
футбольного сезону:

  Уся українська кухня. Борщ, деруни й не тільки. Усе, 
що моя дружина готує.

•  Моя мрія у футболі та житті:
  Хотілося б ще підняти над головою якийсь важливий 

трофей. Зі збірною чи клубом.

•  У вільний від футболу час я люблю: 
  Увесь вільний час я стараюся проводити з 

дітьми. Люблю вихідні, коли діти цілий 
день удома, ми десь за містом, і чудова 
погода.

•  Якби не грав у футбол, я б став:
  Мабуть, водієм. Далекобійником. 

Я люблю все, що пов’язане з 
автомобілями.

•  Для мене виклик до національної 
команди — це:

  Пріоритет у футболі. Мабуть, 
це найголовніша ціль для 
футболіста. Потрапити до 
збірної і тримати в ній рівень 
протягом багатьох років. 
Для мене це показник, 
і я дуже щасливий 
та вдячний нашим 
тренерам.

•  Три речі, які я 
найбільше ціную в 
людях: 

  Повага, 
взаємодопомога 
та доброта.

•  Мій головний недолік:
  Надто добрий.

•  Найбільш пам’ятний мій матч у 
футболці національної команди:

  Матч із Португалією, коли ми виграли групу й 
вперше з першого місця вийшли на чемпіонат 
Європи.

•  Мій кумир у футболі:
  Шовковський. Радий, що доля нас звела. 

В Європі мені подобається Буффон — і як 
воротар, і як людина.

25
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Збірна Північної Ірландії має 
унікальну та цікаву майже 140-річну 
історію виступів у міжнародних 
змаганнях. На першому етапі 
створення збірної Ірландія 
виступала єдиною командою, 
а в 1920—1950-ті роки, після 
створення окремої Футбольної 
асоціації Ірландії, відокремленої від 
Ірландської футбольної асоціації, 
чимало футболістів грали і за 
Північну Ірландію, і за Республіку 
Ірландію. Лише після того, як ФІФА 
втрутилася в процес в 1953-му, було 
заборонено поєднувати виступи за 
обидві збірні. 

Тож перші матчі в новітній історії 
північноірландці провели вже 
після того, як стали самостійним 
членом ФІФА, в післявоєнний час, а 
першим відбором до мундіалю стала 
кваліфікація ЧС-1950. 

Північна Ірландія брала участь у 
трьох Кубках світу, досягнувши 
чвертьфінального етапу в турнірах 
1958-го та 1982 років, а також 
зупинившись на груповій стадії 
змагань у 1986-му. Крім того, 
Північна Ірландія отримала 
визнання як найменша країна, яка 

кваліфікувалася на чемпіонату світу 
з 1958-го до 2006 року, поки на 
мундіаль у Німеччині не вийшла 
збірна Тринідаду і Тобаго. Після 
1986-го збірна не виступала на 
чемпіонатах світу, хоча найближчою 
до потрапляння до фінальної стадії 
змагань команда була у відборі ЧС-
2018. Тоді підопічні Майкла О’Ніла 
вийшли до плей-офф, утім, у стикових 
зустрічах програли швейцарцям 
(0:1 — за сумою двох матчів).

На чемпіонати Європи 
північноірландці не могли 
потрапити починаючи з моменту 
запровадження турніру. 56-річну 
історію без Євро зелено-білі 
перервали у 2016-му, коли на 
відбірному етапі команда посіла 
перше місце в групі, залишивши 
позаду румунів, угорців, фінів, а 
також представників Фарерських 
островів та Греції. Потрапивши до 
групи з німцями, українцями та 
поляками, Північна Ірландія посіла 
третє місце у квартеті, перемігши 
синьо-жовтих (2:0) та поступившись 
двом іншим суперникам, і вийшла 
до плей-офф. Втім, уже в 1/8-й 
збірна поступилась Уельсу й 
вирушила додому.

Середній вік команди — 27,4

Позиція в рейтингу FIFA — 48 
(станом на 27 травня 2021 року)
Найвища позиція в рейтингу FIFA — 
20 (вересень 2017 року)

Найнижча позиція в рейтингу FIFA — 
129	(вересень 2012 року)

ГВАРДІЙЦІ	ЗБІРНОЇ 
ПІВНІЧНОЇ	ІРЛАНДІЇ
Стівен	ДЕВІС	(2005-…)	— 
126 матчів (12 голів)
Пет	ДЖЕННІНГС	(1964—1986)	—	
119 матчів 
Аарон	Г’ЮЗ	(1998—2018)	— 
112 матчів (1 гол)
БОМБАРДИРИ	ЗБІРНОЇ	
ПІВНІЧНОЇ	ІРЛАНДІЇ
Девід	ГІЛІ	(2000—2013)	— 
36 голів (95 матчів)
Кайл	ЛАФФЕРТІ	(2006-…)	— 
20 голів (82 матчі)
Біллі	ГІЛЛІСПІ	(1913—1932)	— 
13 голів (25 матчів)
Колін	КЛАРК	(1986—1993)	— 
13 голів (38 матчів)

Зелено-біла армія
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Зірки збірної Північної Ірландії

Кайл	ЛАФФЕРТІ Джордж	СЕВІЛЛ Стюарт	ДАЛЛАС

Вік 33 28 30

Дебют	за	збірну 21.05.2006 05.10.2017 27.05.2011

Матчі/голи
за	збірну 82/20 29/0 54/3

Позиція	на	полі Центральний нападник Центральний півзахисник Лівий захисник

Поточна	вартість	
на	Transfermarkt €400Th. €4m €3m (2020-21)

Перший	клуб «Бернлі», 
Англія

«Челсі», 
Англія

«Крузейдерс», 
Північна Ірландія

Поточний	клуб «Кілмарнок», 
Шотландія (2021-…)

«Мідлсбро», 
Англія (2019-…)

«Лідс Юнайтед», 
Англія (2015-…)

Статистика	
виступів	за	клуб	
в	сезоні-2020/2021

24 матчі
14 голів
3 асисти

42 матчі
6 голів

4 асисти

38 матчів
8 голів

2 асисти

Трофеї 3 – чемпіонства Шотландії
1 – Кубок Шотландії

1 – Кубок Ліги Шотландії
1 – чемпіонство Італії (Серія В) 

1 – чемпіонство Англії 
(Чемпіоншип)

1 – Кубок Ліги Північної Ірландії
1 – Setanta Sports Cup
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Ірландська футбольна асоціація

Ірландська футбольна асоціація 
була заснована у 1880 році
Член ФІФА з 1911 року,
член УЄФА з 1954 року

Адреса: National Football Stadium, 
Donegall Avenue - BT12 6LW 
BELFAST
Телефон:	+44-28/9066 9458 
Факс:	+44-28/9066 7620
E-mail: info@irishfa.com
Сайт:	www.irishfa.com
Президент:	Девід МАРТІН

Досягнення: 
1/4 фіналу чемпіонату світу (1958 рік)

Позиція	в	рейтингу	ФІФА 
станом на 27 травня 2021 року — 
48 (1425,74 бали)

Найвища	позиція: 
20 (вересень 2017 року)

Найнижча	позиція: 
129 (вересень 2012 року)

Перший	матч: 
Північна Ірландія — Англія — 0:13 
(Белфаст, Північна Ірландія; 
18 лютого 1882 року)

Найбільша	перемога: 
Північна Ірландія — Уельс — 7:0 
(1 лютого 1930 року)

Найбільша	поразка: Північна 
Ірландія — Англія — 0:13 
(Белфаст, Північна Ірландія; 
18 лютого 1882 року)

Рекордсмен	за	кількістю	матчів:	
Стівен ДЕВІС (126 матчів)

Найкращий	бомбардир: 
Девід ХІЛІ (36 голів)

Форма	команди: 
зелені футболки та білі шорти

Резервна	форма: 
білі футболки та зелені шорти

Головний	тренер: Іан БАРАКЛАФ



Іан Бараклаф  —
головний тренер збірної Північної Ірландії

Місце	народження	— Лестер, Велика Британія
Громадянство	— Велика Британія 

Вік	— 50 років

Кар’єра	тренера

2010—2011 — «Сканторп Юнайтед»
2012—2014 — «Слайго Роверс»

2014—2015 — «Мазервелл»
2017—2020 — збірна Північної Ірландії U-21

з 2020 — тренер національної збірної Північної Ірландії

Тренерські	досягнення

«Слайго Роверс»
Переможець чемпіонату Ірландії: 2012

Володар Кубку Ірландії: 2013
Переможець Setanta Cup: 2014

«Мазервелл»
Учасник плей-офф Прем’єршипу Шотландії

Кар’єра	гравця

Позиція — захисник, півзахисник
Зіграв на клубному рівні 605 матчів, забив 

50 м’ячів.
Вихованець ФК «Лестер». Виступав за 10 

професіональних клубів Англії різних 
дивізіонів.
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Бейлі 
ПІКОК-ФАРРЕЛЛ
Клуб: «Бернлі», Англія

Дата	народження:	29.10.1996

Матчі:	21 Голи:	– 

ВОРОТАР

 
Ліем 
Г’ЮЗ
Клуб: «Ліверпуль», Англія

Дата	народження:	19.08.2001

Матчі:	– Голи:	– 

ВОРОТАР

 
Стюарт	
ДАЛЛАС
Клуб: «Лідс Юнайтед», Англія

Дата	народження:	19.04.1991

Матчі:	54 Голи:	3

ЗАХИСНИК

 
Патрік	
МАКНЕЙР
Клуб: «Мідлсбро», Англія

Дата	народження:	27.04.1995

Матчі:	45 Голи:	4

ЗАХИСНИК

 
Конор	
ХАЗАРД
Клуб: «Селтик», Шотландія

Дата	народження:	05.03.1998

Матчі:	22 Голи:	– 

ВОРОТАР

 
Крейг	
КАТКАРТ
Клуб: «Уотфорд», Англія

Дата	народження:	06.02.1989

Матчі:	59 Голи:	2

ЗАХИСНИК

 
Шейн	
ФЕРГЮСОН
Клуб: «Міллуолл», Англія

Дата	народження:	12.07.1991

Матчі:	47 Голи:	1 

ЗАХИСНИК

 
Деніел	
БАЛЛАРД
Клуб: «Арсенал», Англія

Дата	народження:	22.09.1999

Матчі:	6 Голи:	– 

ЗАХИСНИК
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Кіран 
БРАУН
Клуб: «Кардіфф Сіті», Уельс

Дата	народження:	14.01.1998

Матчі:	2 Голи:	– 

ЗАХИСНИК

 
Конор 
БРЕДЛІ
Клуб: «Ліверпуль», Англія

Дата	народження:	09.07.2003

Матчі:	– Голи:	–

ЗАХИСНИК

 
Джордж	
СЕВІЛЛ
Клуб: «Мідлсбро», Англія

Дата	народження:	01.06.1993

Матчі:	29 Голи:	– 

ПІВЗАХИСНИК

 
Джордан	
ТОМПСОН
Клуб: «Сток Сіті», Англія

Дата	народження:	03.01.1997

Матчі:	14 Голи:	– 

ПІВЗАХИСНИК

 
Сем	
МАККЛІЛЛАНД
Клуб: «Челсі», Англія

Дата	народження:	04.01.2002

Матчі:	– Голи:	– 

ЗАХИСНИК

 
Найалл	
МАКГІНН
Клуб: «Абердін», Шотландія

Дата	народження:	20.07.1987

Матчі:	64 Голи:	6 

ПІВЗАХИСНИК

 
Джордан	
ДЖОНС
Клуб: «Рейндержс», Шотландія

Дата	народження:	24.10.1994

Матчі:	11 Голи:	– 

ПІВЗАХИСНИК

 
Алі	
МАККАНН
Клуб: «Сент-Джонстон», Англія

Дата	народження:	04.12.1999

Матчі:	4 Голи:	– 

ПІВЗАХИСНИК
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Ітан 
ГЕЛБРЕЙТ
Клуб: «Манчестер Юнайтед», Англія

Дата	народження:	11.05.2001

Матчі:	2 Голи:	–

ПІВЗАХИСНИК

 
Кайл	
ЛАФФЕРТІ
Клуб: «Кілмарнок», Шотландія

Дата	народження:	16.09.1987

Матчі:	82 Голи:	20

НАПАДНИК

Склад збірної Північної Ірландії

 
Алфі	
МАККЕЛМОНТ
Клуб: «Лідс Юнайтед», Англія

Дата	народження:	25.03.2000

Матчі:	1 Голи:	–

ПІВЗАХИСНИК

 
Гевін 
УАЙТ	
Клуб: «Кардіфф Сіті», Уельс

Дата	народження:	31.01.1996

Матчі:	17 Голи:	2

ПІВЗАХИСНИК
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Джош	
МАДЖЕННІС
Клуб: «Галл Сіті», Англія

Дата	народження:	15.08.1990

Матчі:	59 Голи:	8

НАПАДНИК

 
Шейн	
ЛЕЙВЕРІ
Клуб: «Лінфілд»

Дата	народження:	08.12.1998

Матчі:	7 Голи:	– 

НАПАДНИК

 
Пол 
СМІТ
Клуб: «Куїнз Парк Рейнджерс», Англія

Дата	народження:	10.09.1997

Матчі:	2 Голи:	1

НАПАДНИК

 
Ліам	 
БОЙС
Клуб: «Гарт оф Мидлотіан», Шотландія

Дата	народження:	08.04.1991

Матчі:	27 Голи:	2

НАПАДНИК

 
Діон 
ЧАРЛЬЗ
Клуб: «Аккрінгтон Стенлі», Англія

Дата	народження:	07.10.1995

Матчі:	1 Голи:	–

НАПАДНИК

Склад збірної Північної Ірландії
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Найбільш незвичний Євро

УЄФА	збільшив	кількість	
футболістів	у	заявці	збірних

Важливим та історичним стало 
рішення Виконкому УЄФА, до складу 
якого входить президент УАФ Андрій 
Павелко. Керівники Європейської 
асоціації ухвалили рішення щодо 
розширення заявок збірних на Євро-
2020 із 23-х до 26-ти футболістів, 
аби у випадку, коли футболісти 
здали позитивні тести на COVID-19, 
збірні мали можливість сформувати 
список гравців на участь у матчах. 
При цьому, у заявці на матч досі 
можуть бути присутні максимум 23 
гравці, включаючи трьох воротарів.

Регламент не обмежує кількість 
змін у заявці після її подачі 1 червня 
2021 року й до першого поєдинку 
на турнірі в разі важкої травми чи 
хвороби, якщо викликані на заміну 
гравці пройшли відповідні медичні 
процедури.

Гравці, що здали позитивний 
тест на COVID-19 чи перебували 

в тісному контакті із хворими 
на COVID-19, визнаються важко 
хворими. Вони можуть бути 
замінені перед першим матчем на 
турнірі після згоди УЄФА.

Новий регламент також дозволяє 
заміняти воротарів перед кожним 
матчем, якщо їхній фізичний стан 
не дозволяє вийти на поле, навіть 
якщо в таборі збірної залишається 
один чи два здорові голкіпери із 
заявки. При цьому, футболіста, 
якого замінили, уже неможливо 
буде повернути до заявки команди.

На	Євро	дозволять	п’ять	замін

На Євро-2020 національні збірні 
зможуть робити до п’яти замін. 31 
березня Виконавчий комітет УЄФА 
на своєму засіданні вирішив внести 
зміни в чинні правила відповідно 
до тимчасової поправки до 
Правила 3 Правил гри IFAB.

В офіційній заяві УЄФА йдеться: 
«Оскільки пандемія COVID-19, як і 

раніше, впливає на національні та 
міжнародні футбольні календарі, 
причини для використання 
правила п’яти замін залишаються 
актуальними, а також оскільки 
правило вже діє у відбірних матчах 
чемпіонату світу, які проходять з 
березня 2021 року по березень 
2022 року, прийнято рішення 
подовжити дію даної поправки».

Офіційний	гімн	турніру	від	легенд	
електронної	та	рок-сцен	та	
власний	плейлист	збірних

Відомий у всьому світі діджей і 
продюсер Мартін Гаррікс за участю 
членів групи U2 Боно й Еджа 
випустив офіційну пісню Євро-2020 
— We Are The People. 

Пісня покликана підкреслити 
святкову атмосферу Євро-2020, 
одного з найбільших футбольних 
турнірів на планеті. We Are 
The People зачіпає проблеми, 
з якими стикається світ, і в той 
же час спрямована на пошук 
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рішення цих проблем спільними 
зусиллями.

Це пісня, яку можуть співати всі 
разом, в будь-якій точці планети. 
Але в той момент, коли увага всього 
світу буде спрямована на Євро, 
для європейців вона звучатиме по-
особливому.

We Are The People сподівається 
висловити віру в краще, надію 
і рішучість, необхідні для успіху 
будь-якої команди. І викликати 
почуття спільності, яке відповідає 
головній темі Євро-2020: єдності.

Фінальна стадія Євро вперше 
пройде всією Європі. Це стане 
найочевиднішим відображенням 
ідеї загальної єдності. 

Гаррікс — всесвітньо відомий 
діджей і продюсер таких хітів, 
як Animals, In The Name Of 
Love і Scared to Be Lonely. Він 
також написав офіційну музику 
для виходу команд на поле й 
телетрансляцій. Гаррікс щасливий, 
що люди нарешті почують плоди 
його роботи.

Реалізувати задум Гаррікса 
допомогли учасники U2 Боно й 
Едж, які погодилися взяти участь 
у записі. Співпраця отримала 
розвиток: Боно написав текст 
і мелодії, а Едж додав основні 
гітарні рифи. Вийшло ідеальне 
поєднання фірмового звучання всіх 
виконавців.

«Писати музику для одного з 
найбільших спортивних змагань у 
світі разом із Боно й Еджем — це 
неймовірний досвід, — сказав 
Гаррікс. — Пишаюся тим, що ми 
зробили разом, і радий нарешті 
поділитися нашим творінням зі 
світом!»

Реліз пісні допоможе УЄФА 
створити святковий настрій у 
вболівальників напередодні 
турніру. Футболісти, які беруть 
участь в першості Європи, внесуть 
вклад в офіційний плейлист Євро-
2020, який буде курирувати Гаррікс. 
Він буде доступний на всіх великих 
музичних стрімінгових платформах. 
Крім того, у кожної збірної на Євро-
2020 буде власний плейлист.

Челлендж #EUROHyped 
у соцмережах пропонує 
вболівальникам показати всім, як 
вони налаштовуються на Євро-
2020.







Історія протистоянь національних збірних 
України та Північної Ірландії

31.08.1996
Північна	Ірландія	—	Україна

Відбір ЧС-1998
Белфаст, Північна Ірландія

0:1
Гол:	Ребров (79)

Україна: Шовковський, Лужний (Парфьонов, 
67), Скрипник, Головко, Беженар, Попов, Орбу, 

Калитвинцев (Кривенцов, 73), Максимов, Леоненко, 
Лучкевич (Ребров, 46).
Тренер:	Йожеф Сабо.

16.10.2002
Північна	Ірландія	—	Україна

Відбір ЧЄ-2004
Белфаст, Північна Ірландія

0:0
Україна:	Рева, Лужний, Старостяк, Тимощук, 

Кормільцев (Лисицький, 83), Гусін, Воронін, Зубов, 
Калиниченко (Ребров, 54), Воробей (Мелащенко, 75), 

Радченко. 
Тренер: Леонід Буряк.

02.04.1997
Україна	—	Північна	Ірландія	

Відбір ЧС-1998
Київ, Україна

2:1
Голи: Косовський (3), Шевченко (70) — Дауї (14 — з пен.)

Україна:	Шовковський, Лужний, Беженар, Головко, 
Скрипник, Михайленко, Кардаш, Калитвинцев 

(Кривенцов, 87), Косовський (Орбу, 79), Шевченко, 
Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

06.09.2003
Україна	—	Північна	Ірландія	

Відбір ЧЄ-2004
Донецьк, Україна

0:0
 

Україна: Шовковський, Лужний, Федоров, 
Тимощук, Несмачний, Горшков, Ребров 

(Мелащенко, 72), Гусін (Гусєв, 16), Зубов, 
Воронін, Воробей.

Тренер: Леонід Буряк.

16.06.2016
Україна	—	Північна	Ірландія	

ЧЄ-2016
Ліон, Франція

0:2
Голи:	Маккаулі (49), Макгінн (90+6) 

Україна: Пятов, Хачеріді, Степаненко, Ярмоленко, 
Коваленко (Зінченко, 83), Коноплянка, Селезньов 

(Зозуля, 71), Шевчук, Сидорчук (Гармаш, 76), 
Федецький, Ракіцький.

Тренер:	Михайло Фоменко.
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1 раз	команди	зустрінуться	не	в	офіційному	турнірі 
(до	цього	п’ять	зустрічей	—	усі	офіційні)

4 голи	забили	обидві	команди	в	чотирьох	матчах
(у	середньому	—	1	за	гру)

3:3 різниця	голів	суперників

1 раз	збірна	Північної	Ірландії	виграла	
в	українців

11 жовтих	карток	в	пасиві	північноірландців	у	
зустрічах	з	українцями	(у	середньому	—	2,2	
за	гру)

2рази	українці	перемагали 
Північну	Ірландію

7попереджень	заробили	українці	в	матчах	
проти	Північної	Ірландії	(в	середньому	—	

1,4	за	гру)

3рази	українці	не	змогли	забити 
у	ворота	Північної	Ірландії

рази	Північна	Ірландія	не	змогла	вразити	
ворота	українців

4матчі	зіграли	проти	зелено-білих 
Олег	Лужний	та	Сергій	Ребров 
(найбільше	серед	українців)

поєдинки	зіграли	проти	синьо-жовтих 
Кіт	Гіллеспі	та	Майкл	Г’юз 
(найбільше	серед	північноірландців)







«Обирай	футбол»	— це кампанія 
про те, що футбол є гарним вибором 
для кожного, байдуже скільки 
вам років, якої ви статі та яка у вас 
фізична підготовка. У великому місті 
чи невеличкому селі — час грати у 
футбол, ставати сильнішим і відчувати 
атмосферу команди.

5 ПРАВИЛ РОСТУ
#UAFGROW // #ОБИРАЙФУТБОЛ

5 правил росту
Андрія Шевченка

1. Перебувати постійно у футболі
2.  Вірити у свою роботу
3.  Поважати правила
4.  Бути готовим до змін
5.  Приймати виклики
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Кампанія є частиною пілотного проєкту 
УЄФА Grow, який реалізує УАФ для того, щоб 
створювати більше можливостей займатися 
футболом у різних куточках кожного регіону, 
для дівчат і хлопців, та, звичайно, для 
дорослих. Тому що футбол — це більше, ніж 
спорт.

Дізнавайтеся більше за хештегами
#UAFGrow #ОбирайФутбол
#UEFAGROWUkraine #5ПравилРосту

#UAFGROW // #ОБИРАЙФУТБОЛ
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30 років УАФ: основні досягнення

Свідченням якісної, системної 
роботи з підготовки футбольної 
зміни є успіхи вікових збірних, 
якими опікується УАФ. У 2019 році 
команда U-20 під керівництвом 
Олександра Петракова, здолавши 
по ходу турніру опір суперників 
із п’яти конфедерацій, виграла 
чемпіонат світу в Польщі. Також 
у доробку юнацьких збірних – 
перемога на домашньому 
Євро-2009 (U-19), срібло Євро-2000 
(U-18) і Євро-2006 (U-21), а також 
бронза Євро-1994 (U-16), Євро-2004 
(U-19) та Євро-2018 (U-19).

УАФ визначила жіночий футбол 
одним із пріоритетних напрямків 
у своїй роботі, розробивши 
стратегічний план його розвитку 
на 2020-2024 роки. У межах 
реалізації цієї концепції в країні 
має суттєво збільшитися кількість 
дівчат, які займаються футболом. 
Хоча національна жіноча команда 
змагалася у плей-офф за путівку 
на Євро-2022, а жіноча збірна 
з футзалу ввійшла до четвірки 
найкращих команд під час 
Євро-2019.

Анонсований у 2016 році 
проект модернізації футбольної 
інфраструктури країни суттєво 
змінив футбольну карту України. У 
межах анонсованого своєрідного 
«Плана Маршалла» останніми 
роками УАФ побудувала 
біля 2000 майданчиків зі 
штучним покриттям і більше 
100 повнорозмірних полів. Це 
вдвічі більше, ніж було побудовано 
до того за всі попередні роки 
незалежності.

КОЛЕКЦІЯ
МЕДАЛЕЙ

ЖІНОЧИЙ
ФУТБОЛ

РОЗБУДОВА
ІНФРАСТРУКТУРИ

30 років УАФ: основні досягнення

У 2012 році Україна разом з 
Польщею стала епіцентром 
європейського футбольного 
життя. Львів, Донецьк, Харків та 
Київ прийняли матчі чемпіонату 
Європи, а фінальна гра на 
НСК «Олімпійський» принесла успіх 
збірній Іспанії. Турнір пройшов на 
найвищому рівні, про що свідчили 
оцінки УЄФА та численних гостей. 
У свою чергу, Євро-2009 (U-19) 
серед юнацьких збірних, що 
приймали Донецьк і Маріуполь, й 
досі утримує рекордні показники 
відвідуваності цих змагань.

Під керівництвом Андрія Шевченка 
національна збірна України досягла 
значного прогресу. Перше місце 
у групі дебютного розіграшу Ліги 
націй УЄФА та потрапляння до 
еліти, вихід на чемпіонат Європи 
з першого місця і 2019-й рік без 
жодної поразки. На шляху до 
Євро хлопці Шевченка залишили 
позаду чемпіонів континенту 
— португальців, а у 2020 році 
обіграли Швейцарію та Іспанію 
в дивізіоні «А» Ліги націй. Також 
Запоріжжя стало восьмим містом 
України, яке прийняло матч за 
участю головної команди країни.

24-26 травня 2018 року — історичні 
дні для українського футболу. 
Саме у ці дати в столиці України 
відбулися фінальні матчі чоловічої 
(«Реал» – «Ліверпуль») та жіночої 
(«Вольфсбург» – «Ліон») Ліги 
чемпіонів УЄФА. «Я радий відзначити, 
що УАФ, українські державні установи 
й місто Київ виконали видатну 
роботу в організації фіналів Ліги 
чемпіонів», – звернувся із подякою 
до президента УАФ Андрія Павелка 
очільник УЄФА Александер Чеферін.

НАША
ЄВРОІСТОРІЯ

КОМАНДА
ШЕВЧЕНКА

ФІНАЛИ
ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ
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30 років УАФ: основні досягнення
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часів гриміли в Європі, про що 
свідчать дві перемоги в Кубку Кубків та 
тріумф у Суперкубку УЄФА київського 
«Динамо». Але й після здобуття 
нашою державою незалежності 
українські команди продовжили 
писати сторінки євроісторії золотими 
літерами. Яскрава ілюстрація 
тому – вихід «Динамо» Валерія 
Лобановського до півфіналу Ліги 
чемпіонів-1998/1999, перемога 
донецького «Шахтаря» у Кубку 
УЄФА десять років потому та участь 
дніпропетровського «Дніпра» у фіналі 
Ліги Європи ссезону-2014/2015.

30 років УАФ: основні досягнення

У різні роки збірну України 
очолювали 15 фахівців. Головний 
тренер національної команди 
— це найвище призначення 
для кожного, хто обрав дорогу 
футбольного наставника. Саме 
під їхнім керівництвом головна 
команда України творила 
й продовжує творити свою 
історію. Разом із ними в літопис 
українського футболу також 
вписали свої прізвища тренери, 
які приводили до гучних перемог 
юнацькі та молодіжну збірні країни. 
Україна завжди пишалася своїми 
футбольними фахівцями!

Три українці ставали володарями 
«Золотого м’яча», яким 
нагороджуються найкращі 
гравці Європи. У 1975 році приз 
отримав Олег Блохін, у 1986-му 
— Ігор Бєланов, у 2004-му — 
Андрій Шевченко. Зараз усі троє 
працюють у структурі УАФ, що 
додає Україні авторитету в очах 
міжнародної спільноти. Шевченко 
очолює національну збірну, 
Бєланов працює співголовою 
Комітету професіонального 
футболу, Блохін є співголовою 
Ради стратегічного розвитку 
професіонального футболу.

ТВОРЦІ
ІСТОРІЇ

ЗОЛОТІ М’ЯЧІ 
УКРАЇНИ

Кількість різних збірних, якими 
опікується УАФ, перевищила 
20 команд. Майже всі вони досягли 
серйозних успіхів. Так, студенти двічі 
перемагали на Універсіаді, чоловіча 
збірна з футзалу двічі ставала 
віце-чемпіоном Європи, жіноча 
футзальна збірна увійшла до четвірки 
найкращих команд континенту, а 
збірна України з пляжного футболу 
була чемпіоном Європи. Особливо ж 
Україна пишається збірними з гравців 
з вадами здоров’я, які є володарями 
золотих медалей Паралімпійських та 
Дефлімпійських ігор і багаторазовими 
чемпіонами Європи та світу.

РОДИНА
ЗБІРНИХ УАФ
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