




Українська асоціація футболу та національна збірна України запрошують вас 
на третій товариський матч команди Андрія Шевченка в рамках підготовки до 
Євро-2020! 7 червня синьо-жовті зустрінуться зі збірною Кіпру й після цього 
вирушать до Бухареста. Саме Харкову, де на ОСК “Металіст” відбудеться цей 
поєдинок, випала нагода провести головну команду країни на континентальну 
першість. Ми віримо в національну збірну України й бажаємо їй підійти до Євро-
2020 у найкращій формі! Нехай матч із Кіпром посприяє успішному завершенню 
підготовки й допоможе команді вийти на оптимальні ігрові показники. Дякуємо 
Харкову та відданим місцевим уболівальникам за гостинний прийом команди 
Андрія Шевченка та завжди теплу підтримку на ОСК “Металіст”! Бажаємо вам 
цікавого футболу та лише позитивних емоцій на поєдинку Україна — Кіпр!

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

ДОРОГІ ДРУЗІ! 
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Юрій Мазниченко,  
Андрій Майоров, 
Тетяна Горобченко, 
Олена Дмитрук, 
Олександр Гливинський, 
Микола Васильков, 
Євген Пашутинський.

Фото:�
Павло Кубанов, Євген Кравс, 
Володимир Раснер, Станіслав 
Ведмідь, з архіву УАФ, УЄФА, 
Футбольної асоціації Кіпру, 
із соцмереж гравців і тренерів 
національної команди. 

Дизайн�і�верстка:

Анатолій Рєпін.

ЗМІСТ
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Екватор підготовки до Євро: перша перемога 
року та дебютний гол Зубкова

Після кількаденної паузи 
українська збірна зібралася майже 
в повному складі та продовжила 
підготовку до континентального 
турніру. Товариський поєдинок 
зі збірною Північної Ірландії 
став для синьо-жовтих другим 
та передостаннім у процесі 
підготовки до Євро-2020.

Із переліку 26-ти, обраних Андрієм 
Шевченко на Євро, на контрольний 
матч не були заявлені Циганков, 
Соболь, Тимчик та Зінченко, 
натомість Лєднєв, який до 
заповітного списку не потрапив, 
був включений до протоколу. Що 
не дивно, адже до єврозаявки ще 
можна буде вносити зміни.

Українці розпочали як справжні 
господарі, чим потішили публіку 
в Дніпрі. Активні та швидкі атаки, 
чудові короткі розіграші та довгі 
переведення з одного флангу 
на інший — хлопці Шевченка 
намагались розхитати оборону 
суперника, яка окрім п’яти 
захисників, майже всім складом 
відходила до власних воріт. Гол 
прийшов після кутового, другим 
темпом: чудовий крос Караваєва 
замкнув Зубков, забивши свій 
перший м’яч за національну збірну.

Ближче до середини тайму 
швидкості трохи вщухли. Ірландці 
вибудовували свою лінію захисту 
досить низько, тож господарі, 
які продовжували контролювати 
гру, здебільшого проводили час 
у позиційному наступі. Яремчук 
із Ярмоленком, демонструючи 
чудову взаємодію, створили до 
перерви ще кілька моментів, 
але рахунок не змінився. 
Біля протилежних воріт по-
справжньому спекотно було на 
36-й хвилині, коли після розіграшу 

штрафного головою пробивав 
Браун, а Бущан здійснив сейв.

По перерві інтенсивність гри була 
вже нижчою, але загальна перевага 
збірної України зберігалася. 
Маліновський не влучив у ворота 
зі штрафного з перспективної 
позиції, а потім Судаков завдяки 
індивідуальним діям створив 
момент для Ярмоленка, удар якого 
парирував голкіпер британців. 
Мав свої шанси й Бєсєдін. Ближче 
до завершення зустрічі й гості 
виконали кілька небезпечних 
передач до штрафного українців, 
зокрема, зі стандартів.

3 червня. Дніпро. «Дніпро-Арена». 15 000 глядачів.

Товариський�матч

Україна�—�Північна�Ірландія�—�1:0�(1:0)

Гол: Зубков (10).

Україна:�Бущан, Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук 
(Степаненко, 76), Маліновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко 

(к), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бєсєдін, 46). 
Тренер:�Андрій Шевченко

Північна�Ірландія:�Пікок-Фаррелл, Баллард, Кеткарт, Браун 
(Макклелланд, 89), Фергюсон (Сміт, 68), Макнейр, Макканн (Уайт, 81), 

Даллас (к) (Чарльз, 89), Севілл, Мадженніс (Лафферті, 61), Макгінн 
(Томпсон, 46). 

Тренер: Іан Бараклаф.

Попереджені:�Бєсєдін (90+2) — Макнейр (90+3).

Статистика

Володіння�м’ячем: 61%-39%  • Удари: 17-6 • У�площину�воріт:4-1 
Кутові:�3-3 • Офсайди:�2-1 • Фоли: 14-7

Андрій�Шевченко,�головний�тренер�національної�збірної�України: 
«Моє ставлення до товариських матчів не змінилося — насамперед я 
дивлюся на якість гри, на підготовку команди. Можу сказати, що в другому 
таймі було помітно: хлопці трохи підсіли, адже вони отримали чимале 
навантаження на тренуваннях. Зараз будемо дещо змінювати програму, дамо 
гравцям трохи відпочити, сподіваюся, вони вийдуть на гарний рівень форми 
до початку Євро».
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«Лев матчу» з Північною Ірландією  – 
Андрій Ярмоленко

Левом матчу в другому 
контрольному поєдинку під час 
підготовки до Євро-2020 став 
правий вінгер англійського «Вест 
Гему» Андрій Ярмоленко. За 
півзахисника проголосувало 35% 
вболівальників. Капітан збірної 
випередив Олександра Зубкова 
(17%), який забив єдиний м’яч 
у грі, та автора гольового пасу 
Олександра Караваєва (12%).

Український футболіст після 
тривалої паузи й відсутності 
ігрової практики у клубі був по-
справжньому спраглим до гри, 
активно керував атакою команди, 
чудово взаємодіяв із фланговим 
захисником Караваєвим, а також 
вдало обігрувався з нападником 
Романом Яремчуком.

Андрій Ярмоленко п’ять разів 
пробив по воротах суперника, а 
також віддав 35 точних передач. 
А ще в одному епізоді міг 
претендувати на 11-метровий, 
після того, як хавбека збили в 
межах штрафного майданчика.

Матч проти британців для 
Ярмоленка став особливим ще 
й тому, що півзахисник обійшов 
Олександра Шовковського за 
кількістю проведених матчів за 
збірну: тепер у молотобійця їх 93, 
й він посідає шосте місце серед 

гравців із найбільшою кількістю 
ігор за збірну України. Наступним 
Ярмоленко може обійти іншого 
воротаря — у Андрія П’ятова поки 
96 поєдинків. 

«Приємно отримати 
нагороду «Лев матчу», спасибі 
вболівальникам! Останні 
три-чотири тижні в клубі 
я розумів, що в мене не буде 
достатньо ігрового часу. Однак 
я цілеспрямовано готувався 
до матчів за національну 
збірну. Хотілося довести 
головному тренеру й нашим 
уболівальникам, що я в непоганій 
формі. Не знаю, вийшло це в мене 
чи ні.

Звичайно, моя гра залишає 
бажати кращого, особливо в 
завершальній стадії. Потрібно 
забивати голи, але не все 
відразу. Досить тривалий 
період я перебував без 
ігрової практики, тому 
важко відразу показувати 
яскраву гру. Я вдячний 
тренерському штабу 
за те, що він дає мені 
можливість грати, і я 
віддаю на полі всі сили.

Розумію, що «Лев 
матчу» — це аванс 
від уболівальників, які 

мене підтримують. Дякую їм 
усім! Я приїхав до збірної на два 
дні раніше, і Андрій Шевченко 
попросив мене виконати 
певні бігові тести. Працював 
індивідуально, але одна справа 
тренування, а інше — гра. Було 
нелегко, але один-два таких 
матчі, і я повинен бути готовий 
показати свою кращу гру на 
Євро-2020», — сказав після 
завершення поєдинку Андрій 

Ярмоленко.

Вік 31 роки

Дата�дебюту�за�збірну 05.09.2009 
Україна — Андорра — 5:0

Матчі�за�збірну/голи 93/38

Позиція правий вінгер

Клуб «Вест Гем», Англія

Зіграно�в�матчі 90+3 хвилини
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Підготовка�національної�збірної�
команди�України�до�фінальної�
частини�чемпіонату�Європи�—�
багатогранний�процес.�

Він не обмежується лише 
відточуванням виконавчої 
майстерності гравців на 
футбольному полі або тактичною 
підготовкою команди до 
протистоянь із майбутніми 
суперниками.

Про те, що Євро-2020 
наближається, нагадують 
і представники УЄФА, які 
влаштували для збірної України в 
її розташуванні в Харкові офіційну 
фото- та відеозйомку напередодні 
старту континентальної першості.

Ці фото та кадри представлятимуть 
синьо-жовтих на табло стадіонів 
фінального турніру та в офіційній 
продукції УЄФА.

Ми ж ділимося з вами 
ексклюзивними миттєвостями з-за 
лаштунків цієї події!

УЄФА в гостях у розташуванні збірної України
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Студентське�місто,

чудовий�стадіон

Харків вже 11-й раз прийме матч за участю національної збірної 
команди України. Одне з найбільших та найкрасивіших міст України, 
яке по праву заслужило славу студентської столиці України, має багату 
та славну історію. А стадіон «Металіст», на якому власне і відбудеться 
контрольна зустріч синьо-жовтих зі збірною Кіпру, неодноразово 
був очевидцем запеклих баталій української команди. Харкову є чим 
здивувати, окрім футболу. «Металісту» є що згадати та про що мріяти 
у грі мільйонів. 

Головна спортивна арена 
Харкова бачила чимало 
видовищних матчів
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Найстаріший�український�зоопарк 
Харківський зоопарк було 
засновано у 1895 році, а вперше 
для відвідувачів він відкрив свої 
двері вісім років потому — у 1903-
му. Спочатку на території зоопарку, 
яку він арендував у Харківського 
університету, знаходилася виставка 
птахів та звірів, але з 1911-го — 
його почали заселяти дикими 
тваринами. Зараз територія 
закладу складає 22 гектари.

Найбільший�ринок�в�Європі 
Харківський ринок Барабашова на 
сьогодні вважається найбільшим в 
Європі. Його площа — 75 гектарів.

Три�нобелівські�лауреати 
Протягом певного періоду часу в 
Харкові проживали три лауреати 
найповажнішою премії світу. 
Зокрема це біолог Ілля Мечников, 
економіст Саймон Кузнець та фізик 
Лев Ландау.

Перший�радянський�хмарочос 
Держпром — найвища будівля 
Харкова (108 метрів) — перший 
хмарочос, збудований у СРСР. 
Цікаво, що будівництво цього 
гіганту зайняло лише 2,5 роки, 
а сам будинок пережив війну та 
окупацію.

Найбільша�площа�України 
Площа Свободи, довжиною від 
690 до 750 метрів та площею 
у 11,9 гектарів — найбільша в 
нашій країні. За часів Російської 
імперії на її місці була Ветеринара 
площа, названа так на честь 
Ветеринарного інституту. Тут 
розташовувалися клініки та 
корпуси медичного факультету 
закладу.

П’ять�кубкових�фіналів 
Харків та стадіон «Металіст» 
п’ять разів приймали вирішальні 
матчі кубкового турніру. Двічі тут 
«Шахтар» переміг «Динамо», 
одного разу — «Чорноморець». 
Сімферопольська «Таврія» обіграла 
донецький «Металург», а минулого 
року «Динамо» здолало «Ворсклу».

Десять�матчів�збірної 
Уперше синьо-жовті зіграли в 
Харкові ще у 2008-му році — 

відбірний матч до ЧС-2010 проти 
Хорватії. Далі були поєдинки проти 
Литви (двічі), Швеції, Уругваю, 
Польщі, Сербії, Туреччини, Чехії та 
Бахрейну. Загалом доробок нашої 
команди на «Металісті» такий: шість 
перемог, дві поразки та дві нічиї. 
Причому із шести останніх матчів у 
Харкові наша збірна виграла п’ять 
за однієї нічиєї, пропустивши лише 
один м’яч та забивши дев’ять.

Три�гри�Євро-2012 
Харків став одним із міст-
господарів фінальної частини 
Євро-2012, а стадіон «Металіст» 
прийняв три матчі турніру. 
Пощастило нідерландцям, для 
яких Харків став домівкою на 
весь груповий етап. Саме тут 
пройшли матчі Нідерланди — 
Данія, Нідерланди — Німеччина та 
Нідерланди — Португалія. 
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Збірна Кіпру: команда, яка мріє змінити історію
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2021�рік�—�один�із�найвдаліших�
в�історії�кіпрської�збірної

«Футбольний карлик» — це 
прізвисько давно приклеїлося до 
збірної Кіпру, яка вже більше 60-ти 
років проводить офіційні матчі під 
егідою ФІФА та 55 — під егідою УЄФА. 
Зрештою, зважаючи на досягнення 
команди, точніше їхню поки що 
відсутність, — цілком справедливо. 
Кіпр ніколи не брав участі у фінальних 
частинах чемпіонату світу та Європи, 
а найкращим результатом команди, 
яка балансує на межі першої сотні 
рейтингу ФІФА, залишається 43-тя 
позиція у світовій табелі про ранги в 
серпні 2010-го.

Але, як не дивно, збірна України, 
хоча й провела з кіпріотами три 
матчі, виграла лише раз, один 
поєдинок завершивши внічию 
та поступившись в одній зустрічі. 
Сталося це в першому футбольному 
побаченні двох збірних, у 2001 році, 
яке закінчилося перемогою кіпріотів 
— 4:3. Востаннє футбольні шляхи 
України та Кіпру перетиналися у 
2016-му (перемога синьо-жовтих — 
1:0), а до цього у 2008-му команди 
розійшлися миром. Всі три зустрічі 
були товариськими.

До чергового матчу з Україною 
Кіпр, який намагається втримати 
у дивізіоні С Ліги націй, посівши 
останнє четверте місце у квартеті 
Чорногорією, Люксембургом та 
Азербайджаном і потрапивши у 
стикові матчі, підходить із гарними 
показниками у відбірному циклі 
чемпіонату світу-2022. У трьох 
поєдинках кваліфікаційного 
раунду кіпріоти набрали чотири 
очки — перемога над Словенією, 
нічия зі Словаччиною та поразка 
від Хорватії. Для збірної, 
найкращий результат якої у 
відборі — участь у матчах плей-
офф кваліфікації Євро-2000 — не 
так уже й погано.

Трансформація збірної Кіпру — 
заслуга грецького спеціаліста 
Ніколаоса (Нікоса) Костеноглу, 
який очолив команду в лютому 
цього року. Колишній півзахисник 
та наставник АЕКу за короткий 
час змінив якщо не саму команду, 
то її психологію та підхід до гри. 
І це — враховуючи той факт, що 
зараз у складі збірної лише кілька 
легіонерів, та й то — здебільшого 
із країн та клубів другого ешелону 
європейського футболу.

Зараз у розпорядженні фахівця 
молода команда — половині гравців 
збірної не виповнилося 25 років. 
А тих, кому за 30, — лише двоє: 
Фотіс Папуліс з «Омонії» та Андреас 
Авраам із АЕЛу. При цьому чимало 
гравців збірної виховувалися у 
футбольних академіях провідних 
клубів Європи. Найяскравіший 
приклад: захисник Ніколас Іоанну, 
який пробивався у великий футбол з 
«Манчестер Юнайтед».

Головна ж зірка цього складу 
команди — захисник Константінос 
Лайфіс. Отримавши футбольну 
освіту в англійському «Ноттінгем 
Форест», він давно захищає кольори 
бельгійського «Стандарду». 

Тож у підсумку маємо небезпечного 
суперника, який не просто готовий 
піднести сюрприз, а й з радістю це 
зробить, як тільки відчує нагоду. 
І якщо для Кіпру матч із Україною 
— перевірка сил перед довгою 
відпусткою, то для синьо-жовтих — 
відповідальна репетиція, до якої, як і 
до суперника, потрібно поставитися 
максимально серйозно. 







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�
278�матчів:�125 перемог, 78 нічиї, 
75 поразок, різниця м’ячів 380-280. 
Удома — 127 матч (70 перемог, 
35 нічиї, 22 поразки, м’ячі: 196-98).
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 (1515 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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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 голи6 -
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 голи32 1
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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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 голи35 -
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 голи15 -
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 голи7 -

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 голи36 2

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 голи11 -

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 голи24 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 голи61 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 голи2 -

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 голи10 1
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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 голи93 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 голи36 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 голи23 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 голи15 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: 

  YouTube, Instagram та Apple Music

•  Три місця на Землі, в яких хотів би побувати: 
  США, Канада та Австралія

•  Улюблений серіал: 
  «Пуститися берега», «Гра престолів» 

та «Флеш»

•  Чи читаєш пресу та коментарі вболівальників?
  Намагаюся періодично читати

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

  Пятов, Судаков та Бондаренко

•  Три найкращі футболісти у світі на поточний 
момент:

  Мбаппе, Роналду та Мессі

•  Три найкращі клуби у світі на поточний момент: 
  «Манчестер Сіті», «Баварія» та «ПСЖ»

•  Дівчина або дружина футболіста повинна вміти: 
  Чекати зі зборів :)

•  Що крутіше: виграти Лігу чемпіонів чи чемпіонат 
Європи?

  Виграти і Лігу чемпіонів, і чемпіонат Європи — 
мрія кожного футболіста

•  На першу зарплату у футболі я придбав:
  Квартиру мамі. Але це вже 

у професіональному футболі. В академії 
ж клубу отримував стипендії.

•  Що найбільше люблю колекціонувати:
  Люблю збирати футбольні наклейки. Коли 

заграв на професіональному рівні, почав 
збирати наклейки воротарів та інших гравців, 
яким довелося протистояти.

•  Суперники, що найбільше вразили на 
футбольному полі:

  Зоммер з «Боруссії» Менхенгладбах. Також вся 
команда «Інтера», з яким у «Шахтаря» були 
дуже складні ігри.

•  Найпам’ятніші стадіони, на яких довелося грати:
  «Сан Сіро» в Мілані та «Блумфілд» у Тель-

Авіві. Але найголовніший фактор, що робить 
атмосферу незабутньою на будь-якому 
стадіоні — повні трибуни вболівальників!

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

  Паста з куркою

У фокусі.
Анатолій Трубін



•  Моя мрія у футболі та житті:
  У житті — бути простою людиною, а у футболі – 

вигравати якомога більше трофеїв!

•  У вільний від футболу час я люблю: 
  Відпочивати із сім’єю та розвиватися в інших 

напрямах. Намагаюся відпустити думки про 
футбол, щоб сконцентруватися на відпочинку та 
відновленні.

•  Для мене виклик до національної команди — це:
  Завжди позитивні емоції. Це те, заради чого ти 

прагнеш ставати кращим. Грати з найкращими 
футболістами рідної країни проти найліпших 
виконавців з інших країн.

•  Три речі, які я найбільше ціную в людях: 
  Простота, доброта та можливість залишатися 

самим собою

•  Мій головний недолік:
  Надто добрий

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

  Їх у мене всього два, але 
обидва — пам’ятні

•  Мій кумир у футболі:
  Не існує такого. Просто 

дивлюся, як діють інші 
воротарі й намагаюся 
адаптувати хороші 
рішення під власні 
ігрові якості та 
антропометрію.

25
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Футбол найвищого рівня на Кіпрі 
розпочався доволі пізно. Лише 
в 1949-му кіпріоти зіграли свій 
перший міжнародний матч, 
офіційною датою дебютного 
поєдинку прийнято вважати 13 
листопада 1960-го, після здобуття 
країною незалежності, а перша 
перемога в офіційних турнірах 
припала на 1968-й, коли синьо-білі 
обіграли швейцарців.

Одними з перших успіхів для 
збірної були нічиї в матчах проти 
тодішнього чемпіона світу, команди  
Італії, та міцної Чехословаччини 
у відборі Євро-1984. Пізніше 
була перша гостьова перемога 
над Польщею, а також нічия із 
французами у відборі чемпіонату 
світу. Та сенсаційні нічиї проти 
топів континентального футболу 
не призвели до глобальних кроків 
уперед. 

У відбірному етапі чемпіонату 
Європи-1996 Кіпр зіграв унічию 
з Данією 1:1, а чотирма роками 
пізніше команда не змогла 
пробитися на Євро-2000, не 
дивлячись на перемоги над 

іспанцями та ізраїльтянами (обидві 
— з  рахунком 3:2) та дві звитяги 
над Сан-Марино (4:0 та 1:0).

Крім того, в історії національної 
збірної важливі успіхи ставались у 
зустрічах із бронзовими призерами 
ЧС-2006 німцями — 1:1, а також 
перед Євро-2012 із португальцями 
— 4:4.

У груповому турнірі кваліфікації 
Євро-2020 кіпріоти посіли четверте 
місце, випередивши Казахстан і 
Сан-Марино, але пропустивши 
вперед Шотландію, Росію та 
Бельгію. Досить успішно синьо-
білі розпочали відбір ЧС-2022: у 
трьох зустрічах острівна країна 
здобула чотири залікові бали, 
зігравши внічию зі Словаччиною 
(0:0), програвши хорватам (0:1) та 
обігравши словенців (1:0). 

Загалом у фінальних стадіях Євро 
чи чемпіонатів світу кіпріоти участі 
не брали.

Середній вік команди — 25,5

Позиція в рейтингу FIFA — 97�
(станом на 7 квітня 2021 року)

Найвища позиція в рейтингу FIFA — 
43 (вересень 2010 року)

Найнижча позиція в рейтингу FIFA — 
142 (червень 2014 року)

ГВАРДІЙЦІ�ЗБІРНОЇ 
КІПРУ
Янніс�ОККАС��(1997—2011)�—�
106 матчів (27 голів)

Константінос�ХАРАЛАМБІДІС�
(2003—2017)�—�93 матчі (12 голів) 
Міхаліс�КОНСТАНТІНУ� 
(1997—2012)�— 84 матчі (32 голи)

БОМБАРДИРИ�ЗБІРНОЇ 
КІПРУ
Міхаліс�КОНСТАНТІНУ� 
(1997—2012)�— 32 голи (84 матчі)

Янніс�ОККАС�(1997—2011)�— 
27 голів (106 матчів)

Біллі�ГІЛЛІСПІ�(1913—1932)�— 
13 голів (25 матчів)
Константінос�ХАРАЛАМБІДІС�
(2003—2017)�—�12 голів (93 матчі) 

 Збірна Кіпру
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Зірки збірної Кіпру

Костакіс�АРТІМАТАС Янніс�КУСУЛОС Григоріс�КАСТАНОС

Вік 28 24 22

Дебют�за�збірну 12.10.2012 23.03.2018 28.03.2015

Матчі/голи
за�збірну 47/1 27/4 34/3

Позиція�на�полі Опорний півзахисник Опорний півзахисник Атакувальний півзахисник

Поточна�вартість�
на�Transfermarkt €800Th. €1.20m €950Th.

Найвища�вартість�
на�Transfermarkt €1m (2020) €1.20m (2021) €950Th.

Перший�клуб «Ноттінгем Форест», Англія «Неа Саламіна Фамагуста», Кіпр «Енозіз Неон Паралімні», Кіпр

Поточний�клуб «Анортосіс», Кіпр (2019-…) «Омонія», Кіпр (2018-…) «Ювентус U-23», Італія (2018-…)
«Фрозіноне», Італія (2020-2021)

Статистика�
виступів�за�клуб�
в�сезоні-2020/2021

34 матчі
1 гол

45 матчів
4 голи

2 асисти

34 матчі
2 голи
1 асист

Трофеї 5 – чемпіонств Кіпру 1 —  чемпіонство Кіпру 1 — чемпіонство Італії
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Кіпрська федерація футболу 

Кіпрська федерація футболу була 
заснована у 1934 році
Член ФІФА з 1911 року,
член УЄФА з 1954 року

Адреса: 10 Achaion Street, 2413 
Engomi, P.O. Box 25071 - 1306 
NICOSIA
Телефон:�+357-22/352 341 
Факс:�+357-22/590 544
E-mail: info@cfa.com.cy
Сайт: www.cfa.com.cy
Президент:�Георгіос КОУМАС

Позиція�в�рейтингу�ФІФА 
станом на 7 квітня 2021 року — 
97 (1240.78)

Найвища�позиція: 
43 (вересень 2010)

Найнижча�позиція: 
142 (червень 2014)

Перший�матч: 
Кіпр — Ізраїль — 1:3 
(Нікосія, Кіпр; 30 липня 1949)

Найбільша�перемога:�5:0 
(Кіпр — Андорра,  
5 листопада 2000, Кіпр – Сан-
Марино, 21 березня 2019)

Найбільша�поразка:�0:12 
(ФРГ — Кіпр, 21 травня 1969)

Рекордсмен�за�кількістю�матчів:�
Янніс�ОККАС� (106 матчів)

Найкращий�бомбардир: 
Міхаліс КОНСТАНТІНУ (32 голи)

Форма�команди: 
сині футболки та сині шорти
Резервна�форма: 
білі футболки та білі шорти

Головний�тренер: 
Ніколаос КОСТЕНОГЛУ



Ніколаос Костеноглу   —
головний тренер збірної Кіпру

Місце�народження — Кавала, Греція
Громадянство — Греція

Вік — 50 років

Кар’єра�тренера

2005—2007 — АЕК Афіни (молодіжна команда)
2007—2008 — АЕК Афіни, асистент тренера, 

2008, 2011—2012, 2019 — АЕК Афіни, головний тренер, 
2008—2009 — «Астерас»
2009—2010 — «Лариса»

2012— «Шкода Ксанті»
2014 — «Анортосіс», Кіпр

2014 — «Аполлон» Смірніс
2015 — 2016 — національна збірна Греції, асистент тренера

2017 — «Аріс»
2018 — «Докса» Драма

з 2021 — головний тренер збірної Кіпру
 

Кар’єра�гравця

Позиція — центральний захисник
Виступав за «Ксанті» та АЕК Афіни

Загалом зіграв 435 матчів, забив 7 м’ячів.
Зіграв 1 матч за національну збірну Греції. 

Володар Кубка Греції з футболу: 
1996, 1997, 2000, 2002

Володар Суперкубка Греції: 1996
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Константінос 
ПАНАГІ
Клуб: «Омонія»

Дата�народження:�08.10.1994

Матчі:�22 Голи:�– 

ВОРОТАР

 
Андреас�
ПАРАСКЕВАС
Клуб: «Докса» 

Дата�народження:�15.09.1998

Матчі:�– Голи:�– 

ВОРОТАР

 
Стеліос�
АНДРЕУ
Клуб: «Олімпіакос» Нікосія

Дата�народження:�24.07.2002

Матчі:�1 Голи:�5

ЗАХИСНИК

 
Янніс�
КУСУЛОС
Клуб: «Омонія»

Дата�народження:�14.06.1996

Матчі:�27 Голи:�4

ЗАХИСНИК

 
Андреас�
КАРО
Клуб: «Марітіму», Португалія

Дата�народження:�09.09.1996

Матчі:�7 Голи:�– 

ЗАХИСНИК

 
Неофітос�
МІХАЇЛ
Клуб: «Олімпіакос» Нікосія

Дата�народження:�16.12.1993

Матчі:�3 Голи:�– 

ВОРОТАР

 
Ніколас�
ІОАННУ
Клуб: «Аріс», Греція

Дата�народження:�10.11.1995

Матчі:�25 Голи:�2

ЗАХИСНИК

 
Томас�
ІОАННУ
Клуб: АЕК Ларнака

Дата�народження:�19.07.1995

Матчі:�5 Голи:�– 

ЗАХИСНИК
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Склад збірної Кіпру

 
Константінос�
СОТІРІУ
Клуб: «Олімпіакос» Нікосія

Дата�народження:�21.06.1996

Матчі:�3 Голи:�– 

ЗАХИСНИК

 
Костакіс�
АРТІМАТАС
Клуб: «Анортосіс» 

Дата�народження:�15.04.1993

Матчі:�47 Голи:�1

ПІВЗАХИСНИК

 
Григоріс�
КАСТАНОС
Клуб: «Фрозіноне», Італія

Дата�народження:�30.01.1998

Матчі:�34 Голи:�3

ПІВЗАХИСНИК

 
Андреас�
ПАНАЙОТУ
Клуб: «Аполлон»

Дата�народження:�31.05.1995

Матчі:�1 Голи:�5 

ЗАХИСНИК

 
Паріс�
ПСАЛТІС
Клуб: «Олімпіакос» Нікосія

Дата�народження:�12.11.1996

Матчі:�1 Голи:�– 

ЗАХИСНИК

 
Фотіс�
ПАПУЛІС
Клуб: «Омонія»

Дата�народження:�22.01.1985

Матчі:�15 Голи:�2

ПІВЗАХИСНИК

 
Алекс 
ГОГІЧ
Клуб: «Хайберніан», Шотландія

Дата�народження:�13.04.1994

Матчі:�5 Голи:�–

ПІВЗАХИСНИК

 
Хараламбос�
КІРІАКУ
Клуб: «Аполлон»

Дата�народження:�09.02.1995

Матчі:�36 Голи:�– 

ПІВЗАХИСНИК
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Андреас�
АВРААМ
Клуб: «АЕЛ»

Дата�народження:�06.06.1987

Матчі:�42 Голи:�5

НАПАДНИК

 
Маріос 
ЕЛІА
Клуб: «Етнікос»

Дата�народження:�19.05.1996

Матчі:�7 Голи:�1

НАПАДНИК

 
Панайотіс�
ЗАХАРІУ
Клуб: «Олімпіакос» Нікосія

Дата�народження:�26.02.1996

Матчі:�6 Голи:�1

НАПАДНИК

 
Дімітріс�
ХРІСТОФІ
Клуб: «Анортосіс»

Дата�народження:�28.09.1988

Матчі:�57 Голи:�8

НАПАДНИК

 
Янніс 
ПІТТАС
Клуб: «Аполлон»

Дата�народження:�10.07.1996

Матчі:�15 Голи:�1

НАПАДНИК

 
Лоізос 
ЛОІЗУ
Клуб: «Омонія»

Дата�народження:�18.07.2003

Матчі:�8 Голи:�1

НАПАДНИК

Склад збірної Кіпру

 
Гектор�
Кіпріану
Клуб: «Лейтон», Англія

Дата�народження:�27.05.2001

Матчі:�– Голи:�– 

ПІВЗАХИНИК

 
Андреас�
Катсантоніс
Клуб: «АПОЕЛ»

Дата�народження:�16.02.2000

Матчі:�– Голи:�– 

НАПАДНИК





Історія протистоянь національних збірних 
України та Кіпру

28.02.2001
Кіпр�—�Україна�

Товариський турнір
Ларнака, Кіпр

4:3
Голи:�Оккас (17), Енгомітіс (39), Малеккос (81, з пен.), 
Хараламбус (104) — Мелащенко (9), Воробей (57, 63)

Україна: Левицький, Грановський, Снитко, Несмачний, 
Ващук, Парфьонов, Лисицький (Тимощук, 61), 

Призетко (Кардаш, 42), Яшкін, Воробей, Мелащенко.
Тренер: Валерій Лобановський

24.03.2016
Україна�—Кіпр�

Товариський матч
Одеса, Україна

1:0
Гол:�Степаненко (40)

Україна: Бойко, Кучер, Степаненко (Тимощук, 72), 
Ярмоленко, Зозуля (Кравець, 64), Гусєв (Петряк, 46), 

Шевчук (Каменюка, 81), Ротань (Коваленко, 46), 
Федецький, Путівцев, Гармаш (Малишев, 46).

Тренер: Михайло Фоменко

06.02.2008
Кіпр�—�Україна�

Товариський матч
Нікосія, Кіпр

1:1
Голи:�Алонефтіс (20, з пен.) — Мілевський (71) 

Україна: Шовковський, Кучер, Тимощук, Русол, Ротань 
(Мілевський, 46), Гусєв (Гай, 60), Воробей (Гладкий, 
46), Шевчук (Федоров, 75), Допілка (Єзерський, 75), 

Михалик (Мандзюк, 88), Назаренко.
Тренер: Олексій Михайличенко
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0 жодного�разу�команду�не�зустрічались�в�офіційних�турнірах

10 голів�забили�команди�на�двох�(у�середньому�—�3,33�за�гру)

6 різних�тренерів�керували�командами�в�очних�зустрічах

4:4 за�жовтими�картками�в�очних�зустрічах

5:5 за�голами�в�матчах�між�Україною�та�Кіпром

5 різних�гравців�забивали�синьо-жовтим

1раз�у�всіх�матчах�українці�заробляли�
вилучення�(Артем�Яшкін)

3матчі�проти�кіпріотів�зіграв�Анатолій�
Тимощук�—�єдиний�із�українців�

8
футболістів�провели�свій�перший�матч�за�збірну�

проти�Кіпру�(Олег�Допілка,�Віталій�Федорів,�
Віталій�Мандзюк�—�2008;�Артем�Путівцев,�

Микита�Каменюка,�Максим�Малишев,�Віктор�
Коваленко,�Іван�Петряк�—�2016)

2рази�матчі�проти�кіпріотів�ставали�для�
українців�дебютними�в�році�(2008�та�2016)

2голи�у�ворота�Кіпру�забив�Андрій�
Воробей�—�найкращий�бомбардир�в�

очних�протистояннях

рази�футболісти�Кіпру�вражали�ворота�
українців�із�пенальті

2раз�українці�прийматимуть�Кіпр�удома рази�кіпріоти�грали�з�українцями�вдома�
(перемога�й�нічия)
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Євро-2012

18 квітня 2007 року вся країна 
тремтіла від нетерпіння, щоб 
дізнатися рішення УЄФА щодо заявки 
на проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи з футболу. 
За право бути господарем Євро-
2012 Україна разом із Польщею 
конкурували із сильними опонентами 
— Італією і спільною заявкою Хорватії 
та Угорщини. 

І в урочисту мить президент УЄФА 
Мішель Платіні з невеличкою 
затримкою відкрив конверт, а 
там… чорним по білому написано: 
«Польща та Україна»!

Відчуття феєрії та передчуття 
грандіозної для Україні події в 

наступні роки неодноразово 
контрастували з емоціями 
тривоги, а іноді — й відчаю. 
Адже проведення футбольного 
форуму такого масштабу було 
справжнім викликом для країни, 
якій ще належало привести до 
ладу інфраструктуру, щоб мати 
можливість прийняти тисячі гостей з 
усіх куточків Європи.

Тим не менш, Україна впоралася, 
підтвердивши, що рішення УЄФА 
нагородити нашу країну історичною 
можливістю стати ще футбольнішою 
та ближчою до Європи було 
правильним.

В Україні були збудовані та 
реконструйовані стадіони, 
яким належало приймати матчі 

турніру — НСК «Олімпійський» у 
Києві, «Донбас Арена» в Донецьку, 
«Арена Львів» у Львові та ОСК 
«Металіст» у Харкові. Також Євро-
2012 посприяло зростанню рівня 
інфраструктури в містах-господарях 
змагань, де на повну запрацювали 
аеропорти та готелі.

Протягом цілого місяця велика 
європейська футбольна сім’я 
насолоджувалася футбольними 
фестивалями в українських 
містах, а вся країна поринула 
в безпрецедентну атмосферу 
незабутнього свята. 

Чемпіоном Європи стала збірна 
Іспанії, яка у фінальному поєдинку на 
«Олімпійському» завдала нищівної 
поразки команді Італії — 4:0.

«Україні та Польщі вдалося 
провести фантастичний чемпіонат 
Європи, і нас дуже потішив рівень 
його організації», — Європейський 
футбольний союз високо оцінив 
внесок нашої країни в організацію 
турніру.

У підсумку стадіони Євро-2012 
відвідали майже 1,5 мільйона 
глядачів, а фан-зони — понад 7 
мільйонів відвідувачів!

Україна на Євро: грандіозне футбольне свято 
та зняття прокляття плей-офф

Прийдешній чемпіонат Європи 
стане вже третім, в якому 
національна збірна України 
посперечається за Кубок Анрі 
Делоне. 

Більше того, українська команда 
вже цілу декаду не пропускає 
фінальні частини найпрестижніших 
європейських змагань серед збірних.

Пригадаємо, який досвід здобувала 
головна команда країни під час 
попередніх європригод. 
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Бенефіс�Шевченка

Україна�—�Швеція�—�2:1

11.06.2012. Київ. НСК 
«Олімпійський». 64 290 глядачів.

Голи: Шевченко (55, 62) — 
Ібрагімович (52).

Єдина перемога збірної України 
не лише на Євро-2012, а й в історії 
виступів на чемпіонатах Європи 
сталася в першому ж матчі синьо-
жовтих на дебютному для них 
турнірі.

Саме та гра проти Швеції стала 
однією з найяскравіших для Андрія 
Шевченка у футболці національної 
команди. 

На гол Ібрагімовича на початку 
другого тайму бомбардир збірної 
відповів двома невідпорними 
ударами, замкнувши фланговий 
навіс Ярмоленка, а трохи згодом — 
подачу від кутового прапорця.

Нефартова�злива

Україна�—�Франція�—�0:2

15.06.2012. Донецьк. «Донбас 
Арена». 48 000 глядачів.

Голи:�Менез (53), Кабай (56).

У перипетії другого поєдинку 
українців на Євро-2012 втрутилися 
сили стихії. На 5-й хвилині гри 
сильний дощ та блискавки 
перервали протистояння збірних 
України та Франції. 

«Донбас Арена» з честю витримала 
іспит несприятливими погодними 
умовами, проте українцям пауза у 
грі не пішла на користь.

Синьо-жовті припустилися низки 
критичних помилок у першому 
таймі, а вже по перерві суперники 
двічі покарали команду Олега 
Блохіна.

Фатальний�Кашшаї

Англія�—�Україна�—�1:0

19.06.2012. Донецьк. «Донбас 
Арена». 48 700 глядачів.

Гол: Руні (48).

 
Матч з англійцями вирішував долю 
українців на чемпіонаті Європи, 
адже лише перемога гарантувала 
подальшу участь господарів у 
змаганнях.

У відкритій грі першими відзначилися 
родоначальники футболу — Руні 
нічого не лишалося, як із метра 
вразити ворота Пятова. Відповідь 
від українців не забарилася, однак 
арбітр Кашшаї не зарахував чистий 
гол Девича: м’яч перетнув лінію воріт, 
але асистент за воротами цього не 
помітив.

УЄФА пізніше навіть вибачився 
перед українцями за несправедливо 
незарахований гол у ворота англійців.



Євро-2016

За чотири роки головна команда 
країни вдруге кваліфікувалися 
на Євро, ось тільки вже за 
спортивним принципом. 

Посівши услід за Іспанією та 
Словаччиною третє місце у групі 
С, синьо-жовті у двоматчевому 
плей-офф потрапили на команду 
Словенії. Ця стадія змагань 
була традиційно незручною для 
української дружини, яка жодного 
разу в п’яти минулих випадках не 
виходила з неї переможцем. 

Але під керівництвом Михайла 
Фоменка збірна України обіграла 
словенців у Львові (2:0), а в 
матчі-відповіді в Маріборі 
досягла прийнятної нічиєї (1:1). 
17 листопада 2015 року наші 
хлопці зняли прокляття плей-офф 
і вперше в історії потрапили на 
чемпіонат Європи за результатами 
відбору.

У Франції на збірну України чекало 
цікаве суперництво у групі з 
командами Німеччини, Польщі 
та Північної Ірландії. Підопічні 
Фоменка дали бій чинним 
чемпіонам світу в Ліллі, проте 
все ж двічі пропустили у власні 
ворота. У другому матчі групового 
турніру синьо-жовті прагнули 
набрати перші очки, однак знову 
злий жарт із нашими футболістами 
зіграла негода. У дощовому Ліоні 
українці сенсаційно поступилися 
північноірландцям. 

Несподіване фіаско у другій грі 
не залишило шансів українським 
гравцям на вихід до 1/8 фіналу, 
тож у заключному матчі з 
поляками у Марселі на передній 
план виходив уже престиж. 
Ярмоленко, Коноплянка і Ко 
діяли гостріше за суперників 
протягом більшості ігрового часу, 
але пропустили єдиний гол у 
зустрічі від Блащиковського. Наша 
збірна так і завершила турнір 
без жодного забитого м’яча й 
набраного очка.

Україна на Євро: грандіозне футбольне свято 
та зняття прокляття плей-офф

Шість�гравців�збірної�
України�взяли�участь�
в�усіх�трьох�матчах�
команди�на�Євро-
2016,�відігравши�
на�французькій�
землі�270�хвилин.�
Це�Андрій�Пятов,�
Артем�Федецький,�
Євген�Хачеріді,�Тарас�
Степаненко,�Андрій�
Ярмоленко�та�Євген�
Коноплянка.
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А чи знаєте ви, що…

Євро-2016�—�перший�турнір�УЄФА�серед�найкращих�
національних�збірних�континенту,�в�якому�взяли�
участь�не�16,�а�24�колективи.

Руслан�Ротань�—�
єдиний�український�
гравець,�що�отримав�
нагороду�«Гравця�
матчу»�від�УЄФА.�
Це�сталося�після�
гри�третього�туру�
групового�турніру�між�
збірними�України�та�
Польщі.

Поєдинок�зі�збірною�
Польщі�на�Євро-
2016�став�останнім�у�
збірній�для�її�капітана�
Анатолія�Тимощука.�
Ветеран�синьо-жовтих�
провів�144�матчі�у�
національній�команді�
—�це�гвардійський�
рекорд,�який�навряд�
чи�хтось�із�футболістів�
перевершить�у�
найближчі�роки.

Франція�найчастіше�приймала�фінальні�частини�
європейських�чемпіонатів�—�тричі.�До�Євро-2016�
ця�країна�ставала�господарем�турнірів�у�1960-му�та�
1984�роках.

У�відборі�Євро-2016�узяли�участь�53�з�54-х�
національних�асоціацій:�окрім�Франції,�яка�в�якості�
господаря�кваліфікувалася�на�турнір�напряму,�але�
з�Гібралтаром,�який�напередодні�отримав�членство�
в�УЄФА.

Португалія�виграла�чемпіонат�Європи�вперше�
у�своїй�історії,�перемігши�у�фіналі�Францію�з�
рахунком�1:0�в�овертаймі.�Цікаво,�що�якби�турнір�
проходив�за�старими�правилами�(з�групи�виходили�
по�дві�найкращі�команди),�то�підопічні�Фернанду�
Сантуша�взагалі�б�не�вийшли�до�плей-офф.

В�єврокампанії-2016�
уперше�синьо-жовту�
форму�національної�
команди�приміряли�
півзахисники�Сергій�
Сидорчук,�Олександр�
Зінченко,�Руслан�
Маліновський�та�
Віктор�Коваленко.
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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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