


ДОРОГІ ДРУЗІ!

Молодіжна збірна України 
розпочинає виступ у плей-офф, де 
вирішується доля путівки на Євро-2023. 
Щоб утретє в історії вийти до фінальної 
частини континентальної першості, 
нашій команді у двоматчевому 
протистоянні необхідно здолати опір 
збірної Словаччини. Незважаючи 
на численні складнощі, з якими 
синьо-жовті зіткнулися з початком 
повномасштабного вторгнення 
в Україну російських окупантів, 
команда Руслана Ротаня впевнено 
завершила груповий етап відбору. Вона 
здобула перемоги над Фарерськими 
островами, Північною Македонією 
й Вірменією, а також дала бій 
фавориту групи — Франції, здобувши 

позитивний результат у матчі з 
принциповим суперником. Хоробрість, 
сталевий характер і гарна командна 
взаємодія — це ті важливі риси, які 
допомагатимуть збірній України у 
двобої зі Словаччиною. А наші найкращі 
у світі вболівальники, які прийдуть 
підтримати підопічних Руслана Ротаня, 
надихатимуть футболістів на потрібний 
результат. Щиро бажаю нашій збірній 
продемонструвати видовищний і 
результативний футбол!   

З побажанням миру,
президент 
Української асоціації футболу,
член Виконкому УЄФА
Андрій Павелко
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Матчі молодіжної збірної України 
у відборі Євро-2023 (U-21)

СЕРБІЯ — УКРАЇНА — 0:1
03.09.2021

Молодіжна збірна України розпочала відбірний 
турнір із виграшу в Сербії. Гол Криськіва на 14-й 
хвилині приніс підопічним Ротаня перемогу й 

задав тон їхньому виступу у відборі.

УКРАЇНА — СЕРБІЯ — 2:1
16.11.2021

В останній грі року підопічні Ротаня перемогли 
прямого конкурента, упевнено закріпившись на 
другій сходинці. Криськів забив перший м’яч, а 
Судаков під кінець ключової зустрічі групового 

етапу відбору приніс збірній перемогу.
ФРАНЦІЯ — УКРАЇНА — 5:0

08.10.2021
Раннє вилучення Таловєрова вплинуло на хід 
зустрічі, господарі скористалися кількісною 

перевагою та не залишили підопічним Ротаня 
шансів. Забігаючи наперед, зазначимо, що ця 
поразка стала єдиною для українців у відборі.

УКРАЇНА — ВІРМЕНІЯ — 2:1
07.09.2021

Перша домашня гра українців подарувала радість 
уболівальникам. Голи Криськіва та Мудрика 

принесли молодіжці перемогу, і зі стовідсотковим 
показником після двох матчів Україна почала 
готуватися до виїзного поєдинку з Францією.

ФАРЕРСЬКІ О-ВИ — УКРАЇНА — 0:4
01.06.2022

Після вимушеної паузи, пов’язаної з початком 
повномасштабної війни в Україні, команді Ротаня 

довелося провести чотири гри поспіль у стислі 
терміни. Розпочали синьо-жовті з упевненої 
виїзної звитяги над Фарерами. Бондаренко, 

Супряга, Вівчаренко та Судаков відзначилися 
голами та принесли молодіжці три очки.

УКРАЇНА — ФАРЕРСЬКІ О-ВИ — 1:0
12.10.2021

Україна продовжила тішити своїх прихильників 
у рідних стінах, перемігши й у другому 

домашньому матчі. Мінімальна звитяга над 
Фарерами з автоголом гравця гостей дозволила 

реабілітуватися за погром від французів.

УКРАЇНА — ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ — 4:0
05.06.2022

Домашній матч із македонцями збірна вимушена 
була провести в Стамбулі, але й там українці 

переконливо здолали суперника. Голи припали 
на другий тайм, коли В’юнник, Судаков, а також 
Ванат (двічі) розписалися у воротах противника 

й забезпечили своїй команді як мінімум участь у 
плей-офф відбору

УКРАЇНА — ФРАНЦІЯ — 3:3
09.06.2022

Україна мала шанс зазіхнути на перше місце в 
групі суто математично, для цього необхідно 
було здолати міцних французів із рахунком 

щонайменше 6:0. У видовищній грі підопічні 
Ротаня проявили характер і відібрали в 

триколірних очки. Ванат, Бондаренко та автогол 
суперника вилилися в підсумкові 3:3. 

ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ — УКРАЇНА — 1:1
11.11.2021

У важкому поєдинку в Скоп’є українцям вдалося 
взяти один заліковий бал. На гол Сироти господарі 

відповіли влучним пострілом Гроздановського, 
тож команди розділили очки.

ВІРМЕНІЯ — УКРАЇНА — 0:2
12.06.2022

У заключній грі, яка вже не мала турнірного 
значення, українці за допомогою голів Кулієва 

та Вівчаренка завершили груповий етап відбору 
перемогою.
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Кваліфікаційний раунд Євро-2023 (U-21)
Турнірна таблиця. Група H

Календар матчів. Група H

Команда І В Н П М О
1 Франція 10 8 2 0 31—5 26

2 Україна 10 7 2 1 20—11 23

3 Сербія 10 3 3 4 10—11 12

4 Фарерські о-ви 10 2 4 4 6—12 10

5 Північна Македонія 10 2 3 5 8—15 9

6 Вірменія 10 1 0 9 7—28 3

Бомбардири: Дмитро КРИСЬКІВ, Георгій СУДАКОВ, Владислав ВАНАТ — 3; Костянтин ВІВЧАРЕНКО, 
Артем БОНДАРЕНКО — 2; Михайло МУДРИК, Олександр СИРОТА, Владислав СУПРЯГА, Богдан В’ЮННИК, 
Ельдар КУЛІЄВ — 1. 

08.06.2021 Фарерські острови 2 0 Вірменія Свангаскар, Тофтір
02.09.2021 Вірменія 2 0 Фарерські острови Стадіон ФФА, Єреван
02.09.2021 Франція 3 0 Північна Македонія ММАрена, Ле-Ман

03.09.2021 Сербія 0 1 Україна Спортскі Центар ФСС, 
Стара Пазова

06.09.2021 Фарерські острови 1 1 Франція Свангаскар, Тофтір
07.09.2021 Північна Македонія 0 0 Сербія Біляніні Ізворі, Охрид
07.09.2021 Україна 2 1 Вірменія Колос, Ковалівка
07.10.2021 Фарерські острови 1 1 Північна Македонія Свангаскар, Тофтір
07.10.2021 Вірменія 1 4 Сербія Стадіон ФФА, Єреван
08.10.2021 Франція 5 0 Україна Франсіс Ле Бле, Брест
12.10.2021 Сербія 0 3 Франція Партизан, Белград
12.10.2021 Україна 1 0 Фарерські острови Славутич-Арена, Запоріжжя
12.10.2021 Вірменія 1 2 Північна Македонія Стадіон ФФА, Єреван
11.11.2021 Північна Македонія 1 1 Україна Тренувальний центр ФФМ, Скоп’є
11.11.2021 Франція 5 0 Вірменія Стад де Альп, Гренобль
12.11.2021 Сербія 0 0 Фарерські острови Карагеоргій, Новий Сад
16.11.2021 Україна 2 1 Сербія Арена Львів, Львів
16.11.2021 Північна Македонія 0 1 Франція Тоше Проескі, Скоп’є
24.03.2022 Сербія 2 1 Північна Македонія Вождовац, Белград
24.03.2021 Франція 2 0 Фарерські острови Стад де Епопе, Кале
29.03.2022 Північна Македонія 0 1 Фарерські острови Тоше Проескі, Скоп’є
29.03.2022 Сербія 2 0 Вірменія  ТСК Арена, Бачка-Топола
01.06.2022 Фарерські острови 0 4 Україна Торсволлур, Торсгавн
02.06.2022 Північна Македонія 3 1 Вірменія Тренувальний центр ФФМ, Скоп’є
02.06.2022 Франція 2 0 Сербія Стад де Альп, Гренобль 
05.06.2022 Україна 4 0 Північна Македонія Есеньюрт Неджмі Кадиоглу, Стамбул
06.06.2022 Вірменія 1 4 Франція Стадіон ФФА, Єреван
07.06.2022 Фарерські острови 1 1 Сербія Ві Джупумуйрар, Клаксвік
09.06.2022 Україна 3 3 Франція Есеньюрт Неджмі Кадиоглу, Стамбул
12.06.2022 Вірменія 0 2 Україна Стадіон ФФА, Єреван
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За крок від Євро-2023

Молодіжна збірна України 
лише за збігом обставин не 
потрапила на Євро-2023 напряму

Cім перемог, дві нічиї та 
одна поразка, 20 забитих 
та 11 пропущенних м’ячів, 
23 набрані очки — із цими 
показниками молодіжна збірна 
України завершила груповий 
раунд кваліфікації Євро-2023. 
Та, на жаль, навіть такого 
результату синьо-жовтим не 
вистачило, щоб кваліфікуватися у 
фінальну частину напряму: вони 
поступилися першим місцем 
у групі Франції, а в рейтингу 
команд, що посіли другі місця, 
опинилися позаду Швейцарії 
через гіршу різницю забитих і 
пропущених м’ячів. 

Тепер пробитися на Євро-2023 
українська збірна спробує 
через стикові матчі, в яких її 
суперником буде команда 
Словаччини. І знову, як і заключні 
ігри групового раунду відбору, 
номінально домашній поєдинок 
синьо-жовтим через масштабну 
війну, розв’язану росією проти 
України, доведеться провести 
в чужій країні. Весною—літом 
цього року домівкою української 
молодіжки став Стамбул, а цього 
разу нею буде польське місто 
Бельсько-Бяла.

Словаччина не може 
похвалитися значними 
успіхами на молодіжному рівні, 
хоча треба відзначити, що у 
фінальну частину чемпіонату 
Європи команда виходила 
двічі. Востаннє, до речі, 2017 
року, коли на цій стадії Євро 
грали 12 збірних. Тоді словаки 
посіли у своєму квартеті друге 
місце, пропустивши вперед 
Англію, але не змогли вийти до 

півфіналу, оскільки в рейтингу 
других команд трьох груп 
поступилися Німеччині.

Перший же вихід на Євро, 
який стався далекого вже 
2000 року, і досі залишається 
найуспішнішим для словаків. 
Тоді у груповому раунді 
кваліфікації Словаччина посіла 
перше місце, випередивши, 
зокрема, команди Португалії 
та Румунії. А в плей-офф 
відбору (так, тоді його грали й 
переможці груп) двічі обіграла 
росію. Цікаво, що кваліфікацію 
Словаччині довелося проходити, 
незважаючи на те, що ця країна 
приймала фінальну стадію Євро.

У себе вдома словацька 
молодіжка виступила дуже 
вдало: друге місце у групі (слідом 
за Італією й попереду Англії та 
Туреччини) та програш у матчі 
за третє місце Іспанії. Четвертого 
рядка словакам вистачило, щоб 
кваліфікуватися на чемпіонат 
світу та Олімпійські ігри.

Із того часу Словаччина 
двічі виходила до плей-офф 
відбору, але подолати його 
не змогла. 2013 року словаки 
двічі з однаковим рахунком 
(0:2) програли Нідерландам, 
2015-го — зіграли внічию (1:1) 
удома та поступилися (1:3) 
на виїзді італійцям.

У цьому відборі збірна 
Словаччини фінішувала на 
другому місці у своїй групі, 
пропустивши вперед Іспанію та 
випередивши Північну Ірландію, 
Литву та Мальту. Молодіжну 
збірну росії було усунено від 
турніру, а результати матчів з 
її участю анульовано. Словаки 
двічі програли іспанцям та раз 

— ірландцям, здобувши п’ять 
перемог у решті поєдинків. 

У складі команди — переважно 
виконавці зі словацьких клубів, 
але є й кілька легіонерів. 
Серед останніх варто 
відзначити форварда «Спеції» 
Давида Стрелеца, в активі 
якого вже є голи в Серії А. До 
речі, Стрелец — найдорожчий 
гравець словацької молодіжки. 
Півзахисник Петер Покорний 
має у своєму послужному списку 
виступи за «Зальцбург» і етап у 
«Реал Сосьєдад», а нині захищає 
кольори угорського «Фехервару». 
А захисник Адам Оберт із 17-ти 
років перебував у системі 
«Сампдорії», а зараз виступає 
в «Кальярі».

Керує словацькою молодіжкою 
48-річний Ярослав Кентош, для 
якого це перший досвід роботи 
на рівні збірних. Раніше він 
очолював лише клуби. Під його 
керівництвом молодіжна збірна 
Словаччини провела 22 матчі, в 
яких здобула 11 перемог за однієї 
нічиєї та 10-х поразок.

У фінальній частині Євро-2023 
(U-21) виступатимуть 16 команд 
— Румунія та Грузія як господарі 
турніру та ще 14 збірних, 
що приєднаються до них за 
результатами відбору (дев’ять 
переможців груп, краща команда 
серед володарів других місць та 
чотири переможці плей-офф, в 
якому гратимуть вісім володарів 
других місць).

Фінальний турнір: червень/
липень 2023 року.

Поєдинки турніру за участі 16-ти 
збірних приймуть чотири стадіони 
в Румунії (два — у Клуж-Напоці й 
два — у Бухаресті) та чотири у Грузії 
(у Батумі, Поті й два — у Тбілісі). 
Матч-відкриття відбудеться в 
Румунії, а фінал — у Грузії.

ПЛЕЙ-ОФФ
23.09.2022 27.09.2022

Словаччина — Україна
Ісландія — Чехія 
Хорватія — Данія 

Ірландія — Ізраїль

19.00
19.00
19.00
21.00

Україна — Словаччина 
Чехія — Ісландія  
Данія — Хорватія  

Ізраїль — Ірландія 

18.30
19.00
19.00
20.15

Наведено київський час початку матчів
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Бельсько-Бяла: об’єднання завжди на користь

Місто, що стало щасливим 
для синьо-жовтих

Бельсько-Бяла — добре знайоме 
українським уболівальникам місто. 
Саме його юнацька збірна України, 
складена з гравців до 20-ти 
років, у 2019-му обрала своєю 
резиденцією на стартові етапи 
тріумфального для неї чемпіонату 
світу. І хоча офіційно місто дуже 
молоде (об’єднання міст Бельсько 
і Бяла Краковська сталося 
1951 року), цікавого та історичного 
тут багато. Що, зрештою, не дивно, 
враховуючи, що перша згадка про 
Бельсько датується початком 14-го 
сторіччя, а Бяла Краковська мала 
статус міста ще на початку 17-го.

Князівська резиденція

Найстаріша й найбільша історична 
пам’ятка в місті Бельсько-Бяла 
розташована у східній частині 
Старого міста. Це замок князів 
Сулковських, зведений у 14-му 
сторіччі. Замок входив до системи 
укріплень чеського та польського 
державного кордонів, а згодом 
перетворився на дворянську садибу.

330-річний костел

Свідченням давньої історії міста 
є й костел Св. Барбари, зведений 
1690 року. Але це ще не все: 
перший храм на місці костелу був 
збудований ще в 13-му столітті й 
зруйнований повінню в середині 
15-го. Другий храм було зведено 
1455 року із соснової деревини. 
За два сторіччя він згорів від 

удару блискавки. Будівництво 
нинішнього костелу Св. Барбари 
було завершено 1690 року. Він 
є типовим зразком дерев’яної 
архітектури Малої Польщі.

Музей ткацтва

Ще одне знакове місце для міста 
— Будинок ткача, де представлені 
реконструйовані стародавні ткацькі 

майстерні. Унікальну будівлю, 
схожу на корабель, було зведено 
у 18-му столітті. 1808 року пожежа 
знищила частину будинку, після 
чого його було відновлено.

Батьківщина улюбленого 
мультфільму

Представники старшого 
покоління точно мають пам’ятати 
польський мультсеріал про 
пригоди двох маленьких 
хлопчиків — Болека й Льолека. 
Бельсько-Бяла — батьківщина 
цього мультфільму. Саме тут 
розташована Студія мальованих 
фільмів, яка, власне, і створила 
цей мультиплікаційний шедевр.
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Пам’ятна арена для «синьо-жовтих»

Номінально домашній матч 
із командою Словаччини 
українська «молодіжка» проведе 
на добре знайомому нашим 
уболівальникам стадіоні

24 травня 2019-го року. 
4 300 вболівальників, які прийшли 
цього вечора на стадіон Мейський 
у польській Бельско-Бялій, стали 
свідками перемоги молодіжної 
збірної України U-20 над своїми 
однолітками із США у стартовому 
для обох команд матчі чемпіонату 
світу. Саме з цього міста та 
цієї арени розпочинався поки 
найбільший тріумф в українському 
футболі – успіх на . А «синьо-жовті» 
через три роки знову повертаються 
на знайомий стадіон.

Матчі молодіжного чемпіонату 
світу – поки найбільш значущі події 
в історії стадіону, збудованого 
майже сто років тому (у 1927-му). 
У 2019-му арена прийняла вісім 
матчів турніру – шість на груповому 
етапі, два – в 1/8 та 1/4 фіналу. А 
рекорд відвідуваності на ньому 
було встановлено також на 
матчі молодіжних збірних серед 
20-річних: 13 745 глядачі у березні 
2018 прийшли подивитися на 
матч Польщі та Англії. Це сталося 
через два роки після масштабної 
реконструкції, що проходила у 
безліч етапів та тривала вісім років.

Зрештою, рекорд відвідуванності 
на матчі юнацької збірної країни 
– не дивина. ФК Подбескідзе, 

для якого Мейський – домашня 
арена, похвалитися серйозними 
результатами та звитягами поки 
що не може. Вихід у півфінал 
Кубка країни – досі найвище 
досягнення клубу, який міцно 
прописався у другому за рангом 
дивізіоні професіонального 
польського футболу.
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Молодіжна збірна України
Досягнення: срібний призер 
чемпіонату Європи у 2006 році

Перший матч: 0:0 
(Україна — Білорусь, Тернопіль, 
28.10.1992)
Найбільша перемога: 8:0 
(Україна — Вірменія, Київ, 
13.10.1998) 
Найбільша поразка: 0:5 
(Франція — Україна, Брест,
08.10.2021)

Найкращий бомбардир — 
Пилип БУДКІВСЬКИЙ (18 м’ячів)
Рекордсмен за кількістю виступів – 
Артем МІЛЕВСЬКИЙ (31 матч).
Форма команди: 
жовті футболки та жовті шорти
Резервна форма: 
сині футболки та сині шорти

Українська асоціація футболу Руслан РОТАНЬ — головний тренер
збірної України U-21

Місце народження — м. Полтава
Громадянство — Україна

Вік — 40 років

Кар’єра гравця
Позиція — півзахисник

Зіграв 492 матчі, забив 48 голів
На клубному рівні виступав:

«Дніпро» (1999—2005)
«Динамо» Київ (2005—2008)

«Дніпро» (2008—2017)
«Славія» Прага, Чехія (2017—2018)

«Динамо» Київ (2018)
На рівні збірної:

Молодіжна збірна України U-21 (2003)
Національна збірна України (2003—2018) 

Особисті досягнення:
Чемпіон України (2007)

Володар Кубка України (2006, 2007)
Володар Суперкубка України (2006, 2007)

Фіналіст Ліги Європи (2015)

Кар’єра тренера 
Жовтень—грудень 2018 р. —

асистент головного тренера
ФК «Олімпік» (Донецьк)

З грудня 2018 р. —
головний тренер молодіжної 

збірної України U-21
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Склад збірної України U-21 Склад збірної України U-21

23
Кіріл 
ФЕСЮН

Клуб: «Колос» Ковалівка

Дата народження: 07.08.2002

Зріст: 190 Вага: 79

Матчі: 2 Голи: -1

ВОРОТАР

6
Олексій 
СИЧ

Клуб: «Кортрейк» Бельгія

Дата народження: 01.04.2001

Зріст: 185 Вага: 75

Матчі: 13 Голи: 0

ЗАХИСНИК

2
Костянтин 
ВІВЧАРЕНКО

Клуб: «Динамо» Київ

Дата народження: 10.06.2002

Зріст: 178 Вага: 76

Матчі: 15 Голи: 2

ЗАХИСНИК

1
Дмитро 
МАЦАПУРА

Клуб: «Зоря» Луганськ

Дата народження: 10.03.2000

Зріст: 189 Вага: 72

Дебютант

ВОРОТАР

??
Антон 
БОЛЬ

Клуб: «Динамо» Київ

Дата народження: 08.01.2003

Зріст: 187 Вага: 76

Матчі: 5 Голи: 0

ЗАХИСНИК

Яків 
КІНАРЕЙКІН

Клуб: «Дніпро-1», Дніпро

Дата народження: 22.10.2003

Зріст: 190 Вага: 77

Матчі: 0 Голи: 0

ВОРОТАР

Максим 
ТАЛОВЄРОВ

Клуб: «Слован Ліберець», Чехія

Дата народження: 28.06.2000

Зріст: 187 Вага: 73

Матчі: 11 Голи: 0

ЗАХИСНИК

13
Олександр 
ДРАМБАЄВ

Клуб: «Зюльте-Варегем», Бельгія

Дата народження: 21.04.2001

Зріст: 186 Вага: 74

Матчі: 4 Голи: 0

ЗАХИСНИК

5
Іван 
ЖЕЛІЗКО

Клуб: «Валмієра», Латвія

Дата народження: 12.02.2001

Зріст: 170 Вага: 57

Матчі: 13 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

??
Анатолій 
ТРУБІН

Клуб: «Шахтар» Донецьк

Дата народження: 01.08.2001

Зріст: 199 Вага: 86

Матчі: 9 Голи: -7

ВОРОТАР

16
Арсеній 
БАТАГОВ

Клуб: «Зоря», Луганськ

Дата народження: 05.03.2002

Зріст: 185 Вага: 75

Матчі: 16 Голи: 0

ЗАХИСНИК

21
Артем 
БОНДАРЕНКО

Клуб: «Шахтар» Донецьк

Дата народження: 21.08.2000

Зріст: 182 Вага: 73

Матчі: 16 Голи: 2

ПІВЗАХИСНИК

10
Георгій 
СУДАКОВ

Клуб: «Шахтар» Донецьк

Дата народження: 01.02.2002

Зріст: 177 Вага: 68

Матчі: 13 Голи: 3

ПІВЗАХИСНИК

Олександр 
СИРОТА

Клуб: «Динамо» Київ

Дата народження: 11.06.2000

Зріст: 193 Вага: 78

Матчі: 5 Голи: 1

ЗАХИСНИК

Дмитро 
КАПІНУС 

Клуб: «Металіст 1925» Харків

Дата народження: 28.04.2003

Зріст: 179 Вага: 65

Матчі: 1 Голи: 0

ЗАХИСНИК

18 19

вересень 2022



7
Владислав 
ВАНАТ

Клуб: «Динамо», Київ

Дата народження: 04.01.2002

Зріст: 182 Вага: 69

Матчі: 7 Голи: 3

НАПАДНИК

7
Єгор 
ЯРМОЛЮК

Клуб: «Брентфорд-В», Англія

Дата народження: 01.03.2004

Зріст: 180 Вага: 72

Матчі: 4 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

7
Богдан 
В’ЮННИК

Клуб: «Цюрих», Швейцарія

Дата народження: 21.05.2002

Зріст: 185 Вага: 80

Матчі: 13 Голи: 2

НАПАДНИК

9
Микола 
КУХАРЕВИЧ

Клуб: «Хіберніан», Шотландія

Дата народження: 01.07.2001

Зріст: 193 Вага: 79

Матчі: 12 Голи: 3

НАПАДНИК

9
Данило 
СІКАН

Клуб: «Шахтар», Донецьк

Дата народження: 16.04.2001

Зріст: 185 Вага: 75

Матчі: 8 Голи: 2

НАПАДНИК

Олег 
ОЧЕРЕТЬКО

Клуб: «Шахтар», Донецьк

Дата народження: 25.05.2003

Зріст: 181 Вага: 71

Матчі: 6 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

Олександр 
НАЗАРЕНКО

Клуб: «Дніпро-1» Дніпро

Дата народження: 01.02.2000

Зріст: 177 Вага: 60

Матчі: 13 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

8
Микола 
МИХАЙЛЕНКО

Клуб: «Зоря» Луганськ

Дата народження: 22.05.2001

Зріст: 183 Вага: 69

Матчі: 9 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

18
Дмитро 
КРИСЬКІВ 

Клуб: «Шахтар» Донецьк

Дата народження: 06.10.2000

Зріст: 180 Вага: 67

Матчі: 12 Голи: 3

ПІВЗАХИСНИК

20
Ельдар 
КУЛІЄВ

Клуб: «Минай» 

Дата народження: 24.03.2002

Зріст: 186 Вага: 73

Матчі: 2 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

20
Володимир 
БРАЖКО

Клуб: «Зоря» Луганськ

Дата народження: 23.01.2002

Зріст: 184 Вага: 77

Матчі: 7 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

Склад збірної України U-21
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Головний тренер молодіжної 
збірної України Руслан Ротань 
аналізує суперника по плей-офф 
відбору чемпіонату Європи 
2023 року, команду Словаччини, 
очікує на підтримку українських 
уболівальників як у виїзному, так і в 
домашньому поєдинку, який пройде 
в Польщі, а також зізнається, що 
саме буде головним мотиваційним 
чинником для наших футболістів.

— Руслане Петровичу, ви викликали 
на збір для підготовки до матчів 

плей-офф кваліфікації Євро-2023 
25-х виконавців. 

Зібралися 
всі найсильніші, 
за ким спостерігав 
тренерський штаб?

— На жаль, у нас є кадрові втрати. 
До стану молодіжної команди через 
травми не приїхали Руслан Нещерет 
та Владислав Супряга. Вони 
є важливими гравцями для 
молодіжки. Тому я викликав нових 
виконавців, які знайомі з вимогами 
нашого тренерського штабу. 
Вважаю, що вони зможуть гідно 
замінити відсутніх футболістів.

— Команді також не допоможе 
Михайло Мудрик, який був 
ключовим гравцем молодіжної 
збірної у кваліфікації. Його 
ігрові якості могли б зробити 
різницю в матчах, які стануть 
найважливішими для молодіжки 
в цьому циклі. Не прикро через 
його відсутність?

— Я дуже задоволений тим, що 
виконавець, який за віковим 
цензом підходить молодіжній 
команді, уже може допомогти 

національній збірній. Він дуже гарно 
виступає цього сезону й заслужив 
право бути в головній команді 
країни. Я за нього лише  радий.

— Як пройшов тренувальний 
збір та підготовка команди 
до вересневих поєдинків 
із молодіжною збірною 
Словаччини? 

— Збір пройшов за планом. Ми 
ознайомилися зі словацькою 
командою, отримали про неї 
багато інформації. На теоретичних 
заняттях розбирали її сильні та 
слабкі сторони. До майбутніх 
матчів готуємося, як і до поєдинків 
із будь-яким суперником, — 
налаштовуємося дуже серйозно.

— Що ви скажете про збірну 
Словаччини? За вашого 
тренерства молодіжна команда 
вже мала досвід зустрічі зі 
словаками на Antalya Cup 
2021. Тоді наша молодіжка 
вигравала у два м’ячі, однак тричі 
пропустила й програла…

— Я добре пам’ятаю той матч і маю 
його на увазі. У психологічному 
плані словакам, мабуть, трохи 
легше, адже вони тоді переломили 
хід поєдинку, який ми вигравали. 
Це вже говорить про їхній характер, 
про те, наскільки вмотивованим 
є наш суперник. Вони завжди 
прагнуть перемагати. Тому в 
розмовах із хлопцями ми робимо 
акцент, що Словаччина — міцна 
й непоступлива команда, яка 
битиметься за результат до 
останньої хвилини.

Виділю колективну гру словацької 
збірної. У тактичному плані це дуже 
компактна команда. Виділяються 
гравці, яких національна збірна 
відпустила до молодіжної саме 
на поєдинки з Україною. Це й 

Руслан Ротань: «Молодіжна збірна битиметься 
за результат, який дозволить їй зіграти 
на чемпіонаті Європи»

нападник Стрелец, і вінгер Суслов, 
який може зіграти й усередині. 
Це виконавці з класом, які можуть 
робити різницю.

— Перший матч збірна України 
проведе на виїзді, а другий, 
домашній, зіграє в Польщі. Чи 
має значення, де починати та 
завершувати спарені ігри, і хто в 
цьому плані у вигіднішій позиції?

— Нам дуже хотілося б зіграти 
в Україні. Перед рідними 
вболівальниками, перед ЗСУ, 
завдяки яким ми взагалі можемо 
брати участь у цих матчах. У 
Словаччині та Польщі зараз також 
перебуває багато українців. 
Ми дуже розраховуємо на 
їхню підтримку!

— Словаччина з перших днів 
повномасштабної війни активно 
надає Україні як озброєння, так і 
гуманітарну допомогу для людей, 
що постраждали від бойових 
дій. Стосунки двох держав є 
дуже дружніми. А що ви очікуєте 
побачити на футбольному полі?

— Думаю, що як громадяни 
України ми можемо лише 
висловити Словаччині величезну 
вдячність за таку підтримку. 
Але футбол — це спорт. І на 
футбольному полі в чесній грі має 
вирішуватися, яка команда з двох є 
найсильнішою. Ми будемо битися 
за результат, який дозволить нам 
зіграти на чемпіонаті Європи.

Ці матчі ми гратимемо з думкою 
про наших славних воїнів. 
Вони є нашим головним 
мотиваційним чинником!  
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Ярослав КЕНТОШ — головний тренер молодіжної 
збірної Словаччини
Місце народження — Вранов-над-Теплою, Словаччина.
Громадянство — Словаччина
Вік — 48 років

Кар’єра тренера
2007—2009 — головний тренер «Подбрезови-В»;
2009—2010 — головний тренер «Дукли»;
2011—2015 — головний тренер «Подбрезови»;
2015—2018 — головний тренер «Жиліни-В»;
2018—2019 — головний тренер «Жиліни»;
із 2019 року — головний тренер молодіжної збірної 
Словаччини.

Кар’єра гравця (позиція — 
захисник):
1992—1995 — «Татран»;
1995—1997 — «Маккабі» Хайфа, Ізраїль;
1997 — «Богеміанс 1905», Чехія; 
1998 — «Слован»;
1998—1999, 2000—2005 — «Дукла»;
1999—2000 — «Хапоель» Кфар-Сава, Ізраїль;
2001 — «Футура»;
2005—2007 — «Подбрезова».

Рік заснування: 1938.
Вступ до УЄФА: 1993.
Вступ до ФІФА: 1994.
Адреса: Tomášikova 30C, 821 01 
BRATISLAVA Slovakia.
Телефон: +421-2/3910 3100.
E-mail: office@futbalsfz.sk.
Сайт: www.futbalsfz.sk.
Президент: Ян Ковачік.

Молодіжна збірна Словаччини  
(U-21) 

Перший матч — 0:3 (Словаччина — 
Франція, 06.09.1994).

Найбільша перемога — 7:1 
(Словаччина — Ліхтенштейн, 
11.06.2013).  

Найбільша поразка — 1:5 
(Словаччина — Іспанія, 14.11.2017).

Рекордсмен за кількістю матчів: 
Роман Конечний (31 гра).

Найкращий бомбардир: 
Адам Зрелак (15 голів).

Форма команди: 
сині футболки й труси (резервна — 
білі футболки й труси).

Головний тренер: Ярослав Кентош.

Словацький футбольний союз
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Склад молодіжної збірної Словаччини

Любомир 
БЕЛКО

Клуб: «Жиліна»

Дата народження: 04.02.2002

Матчі: 6 Голи: -9

ВОРОТАР

Томаш 
НЕМЧИК

Клуб: «Жиліна»

Дата народження: 19.04.2001

Матчі: 12 Голи: 0

ЗАХИСНИК

Себастьян 
КОША

Клуб: «Спартак Трнава»

Дата народження: 13.09.2003

Матчі: 6 Голи: 0

ЗАХИСНИК

Іван 
КРАЙЧИРИК

Клуб: «Ружомберок»

Дата народження: 15.06.2000

Матчі: 7 Голи: -11

ВОРОТАР

Адам 
ОБЕРТ

Клуб: «Кальярі», Італія

Дата народження: 23.08.2002

Матчі: 7 Голи: 0

ЗАХИСНИК

Іван 
МЕСИК

Клуб: «Одд», Норвегія

Дата народження: 01.06.2001

Матчі: 15 Голи: 1

ЗАХИСНИК

Ріхард 
ЛЮДГА

Клуб: «Железьярне Подбрезова»

Дата народження: 08.11.2000

Матчі: 3 Голи: -5

ВОРОТАР

Склад молодіжної збірної Словаччини

Матуш 
ВОЙТКО

Клуб: «Гориця», Хорватія

Дата народження: 05.10.2000

Матчі: 14 Голи: 1

ЗАХИСНИК

Філіп 
ЛИХИЙ

Клуб: «Ружомберок»

Дата народження: 25.01.2001

Матчі: 10 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

Патрік 
МИСЛОВИЧ

Клуб: «Жиліна»

Дата народження: 28.05.2001

Матчі: 6 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

Самуель 
СУЛЯ

Клуб: «ВіОн»

Дата народження: 12.04.2000

Матчі: 6 Голи: 0

ЗАХИСНИК

Самуель 
ДЯТКО

Клуб: «Железьярне Подбрезова»

Дата народження: 24.06.2001

Матчі: 11 Голи: 0

ЗАХИСНИК

Мікуляш 
БАКАЛЯ

Клуб: «Железьярне Подбрезова»

Дата народження: 04.01.2001

Матчі: 1 Голи: 0

ЗАХИСНИК

Петер 
ПОКОРНИЙ

Клуб: «Фехервар», Угорщина

Дата народження: 08.08.2001

Матчі: 20 Голи: 2

ПІВЗАХИСНИК
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Склад молодіжної збірної Словаччини

Самуель 
ЛАВРИНЧИК

Клуб: «Тренчин»

Дата народження: 10.07.2001

Матчі: 4 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

Себастьян 
НЕБИЛА

Клуб: «ДАК 1904»

Дата народження: 25.01.2002

Матчі: 11 Голи: 2

ПІВЗАХИСНИК

Тібор 
СЛЕБОДНИК

Клуб: «Земплін»

Дата народження: 21.09.2000

Матчі: 3 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК

Адам 
ГОЛЬЯН

Клуб: «Спарта», Чехія

Дата народження: 15.04.2001

Матчі: 13 Голи: 1

ПІВЗАХИСНИК

Адріан 
КАПРАЛИК

Клуб: «Жиліна»

Дата народження: 10.06.2002

Матчі: 15 Голи: 6

ПІВЗАХИСНИК

Давид 
СТРЕЛЕЦ

Клуб: «Спеція», Італія

Дата народження: 04.04.2001

Матчі: 11 Голи: 5

НАПАДНИК

Ян 
БЕРНАТ

Клуб: «Вестерло», Бельгія

Дата народження: 10.01.2001

Матчі: 19 Голи: 5

ПІВЗАХИСНИК
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Склад молодіжної збірної Словаччини

Роланд 
ГАЛЧИК

Клуб: «Жиліна»

Дата народження: 30.07.2001

Матчі: 11 Голи: 1

НАПАДНИК

Якуб 
КАДАК

Клуб: «Люцерн», Швейцарія

Дата народження: 14.12.2000

Матчі: 18 Голи: 4

НАПАДНИК

Матей 
ТРУСА

Клуб: «Градець-Кралове», Чехія

Дата народження: 29.11.2000

Матчі: 13 Голи: 9

НАПАДНИК

Томаш 
СУСЛОВ

Клуб: «Гронінген», Нідерланди

Дата народження:  07.06.2002

Матчі: 2 Голи: 0

ПІВЗАХИСНИК



23-го та 27 вересня молодіжна 
збірна України проведе поєдинки 
плей-офф відбору з командою 
Словаччини за право участі у 
фінальній частині чемпіонату 
Європи 2023 року.

Перший матч наша команда зіграє 
на виїзді — у Жиліні, на стадіоні 
«Під Дубньом». Номінально 
домашній поєдинок синьо-
жовті проведуть у польському 
місті Бельсько-Бяла, на 
Муніципальному стадіоні.

Протистояння зі словаками 
закриють перший десяток зустрічей, 
які українці проводили в межах 
плей-офф у своїй історії. А востаннє 
молодіжна збірна змагалася у 
вирішальній відбірній стадії на виліт 
аж вісім років тому.

Уперше вітчизняна молодіжка 
зіграла в плей-офф відбору 
до континентальної першості 
далекого 2001 року. Наші хлопці 
тоді виграли відбірну групу 5, 
випередивши команди Польщі та 
Норвегії, і якби в той час діяли чинні 

регламентні норми, то синьо-жовті 
б із першого місця пробилися 
на Євро-2002. Але в плей-офф 
українці несподівано оступилися у 
двоматчевій битві зі швейцарцями. 

У домашньому поєдинку Швейцарія 
вирвала перемогу (2:1) на останній 
хвилині, а команді Володимира 
Онищенка не допоміг навіть гол 

Андрія Вороніна. У другому матчі 
рахунок на табло був ідентичним. 
Армен Акопян по перерві подарував 
надію нашим уболівальникам, 
та її було перекреслено пенальті, 
реалізованими Рікардо Кабаньясом 
та Александером Фраєм.

Як виявилося пізніше, українська 
молодіжка тоді програла 
півфіналістам чемпіонату Європи, 
вражаючий хід яких вдалося 
зупинити лише французам.

Найбільш пам’ятний похід на Євро 
українська молодь закарбувала 
в історії вітчизняного футболу 
2005 року. Синьо-жовті посіли друге 
місце у своїй групі, поступившись 
лідерською позицією команді Данії. 
А в плей-офф їм довелося грати 
з бельгійцями.

Хет-трик Кевіна Ванденберга 
на маріупольському «Іллічівці» 
сильно похитнув амбіції 
української команди, яка 
хоч і відповіла влучними 
ударами Адріана Пуканича та 
Олександра Алієва, та все ж була 
змушена капітулювати. До 70-ї 

Як молодіжка грала в плей-офф відборів 
Євро: бельгійське диво Мілевського та фіаско 
з Німеччиною

хвилини матчу в Бельгії вже навряд 
чи хтось із уболівальників вірив у 
дивовижне футбольне спасіння. Але 
воно сталося!

Руслан Фомін зрівняв рахунок, 
а Дмитро Чигринський та 
Артем Мілевський буквально 
останньої миті вирвали путівку на 
європейський форум в ошелешених 
бельгійців — 3:1.

Молодіжна збірна України 
застрибнула в останній вагон 
потягу, що вирушав на Євро-2006, 
не просто так. Там команда Олексія 
Михайличенка наробила галасу, 
у групі обігравши Нідерланди та 
Данію, у півфіналі здолавши Сербію 
в серіїї післяматчевих пенальті 
й лише у фіналі поступившись 
помаранчевим, у складі яких на 
тому турнірі виблискував зірковий 
нападник Клас-Ян Хунтелар.

Цікаво, що найкращим 
бомбардиром молодіжної 
збірної України в межах плей-офф 
європейських відборів залишається 
центральний захисник. Сергій 
Кривцов відзначився дублем у 

ворота команди Нідерландів під час 
першого поєдинку стадії на виліт 
у кваліфікації ЧЄ-2011. Також свій 
гол у грі з помаранчевими додав 
Євген Коноплянка.

У матчі-відповіді на 
стадіоні «Динамо» 
ім. Валерія Лобановського 
синьо-жовті несподівано змусили 
вболівальників понервувати. 
Бас Дост та Джон Госсенс відновили 
паритет у протистоянні, а Денису 
Бойку довелося неодноразово 
демонструвати свою майстерність, 
щоб у підсумку дозволити 
українцям відсвяткувати вихід на 
чемпіонат Європи завдяки більшій 
кількості м’ячів, забитих на виїзді.

Але фінальну частину Євро-2011, 
на відміну від континентальної 
першості 2006 року, українці 
з тріском провалили. Вони 
завершили змагання вже після 
групового раунду, забивши всього 
один м’яч та заробивши у квартеті 
з іспанцями, чехами та англійцями 
лише одне очко.

Востаннє українська молодіжка 

намагалася пробитися на 
континентальний форум через 
плей-офф 2014 року. І то був єдиний 
випадок, коли синьо-жовті були 
явними аутсайдерами на папері 
й не мали жодних шансів на 
футбольному полі.

Під час жеребкування колективу 
Сергія Ковальця випала потужна 
команда Німеччини. За всю 
історію протистоянь із німцями 
молодіжна збірна України ніколи 
навіть не вражала їхні ворота. 
Також тренер не міг розраховувати 
на низку важливих виконавців, які 
допомогли українцям розділити 
з хорватами першу сходинку 
у відбірній групі 5, — Івана 
Ордеця, Сергія Болбата та Пилипа 
Будківського. 

Як наслідок, німці вирішили долю 
протистояння на свою користь 
ще в першій грі, яка пройшла 
на Центральному стадіоні в 
Черкасах. По одному м’ячу на свій 
рахунок записали Філіп Гофманн, 
Йонас Гофманн та Кевін Фолланд. 
А за кілька днів в Ессені суперники 
перетворили тотальну ігрову 
перевагу на 5:0 за підсумками 
двох матчів. 
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Матчі молодіжної збірної України в плей-офф 
відборів Євро

11.11.2001 
Україна (U-21) — Швейцарія (U-21)

1:2
Голи: Воронін (71) — Фрай (39), 

Муфф (90)

14.11.2001 
Швейцарія (U-21) — Україна (U-21)

2:1
Голи: Кабаньяс (70, з пенальті), Фрай (78, з пенальті) — 

Акопян (63)

12.11.2005 
Україна (U-21) — Бельгія (U-21)  

2:3
Голи: Пуканич (37), Алієв (49) — 

Ванденберг (19, 45+1, 59).

09.10.2010 
Нідерланди (U-21) — Україна (U-21)  

 

1:3
Голи: Де Йонг (78) — Кривцов (2, 7), 

Коноплянка (73, з пенальті)

10.10.2014 
Україна (U-21) — Німеччина (U-21) 

 

0:3
Голи: Ф. Гофманн (35), Фолланд (61), 

Й. Гофманн (79)

12.10.2010 
Україна (U-21) — Нідерланди (U-21)  

0:2
Голи: Дост (45), Госсенс (57)

16.11.2005 
Бельгія (U-21) — Україна (U-21) 

1:3
Голи: Де Сеулаєр (40) — Фомін (70), Чигринський (83), 

Мілевський (90+3)

14.10.2014 
Німеччина (U-21) — Україна (U-21) 

2:0
Голи: Фолланд (89), Біттенкурт (90+1)
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ЛАЙК ТА ПІДПИСКАЖИТТЯ ФУТБОЛІСТІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
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чемпіонату в Україні. Вдячний 
міністру молоді та спорту України 
Вадиму Гутцайту, міністерству 
оборони, міністерству внутрішніх 
справ, Нацполіції, ДСНС, обласним 
військовим адміністраціям, 
співробітникам УАФ, УПЛ, ПФЛ, 
керівництву клубів за спільну 
продуктивну роботу з реалізації 
цього проєкту. Окрема подяка — 
героїчним воїнам ЗСУ, які сміливо 
виконують свою роботу!» — сказав 
президент Української асоціації 
футболу, член Виконкому УЄФА 
Андрій Павелко.

Минулий чемпіонат України 
було зупинено після початку 
повномасштабної війни, і тому 
старт нового сезону є символічним. 
Поки наші воїни сміливо та 
самовіддано захищають нас на 
фронті, велика футбольна родина 
України відновлює офіційні 
змагання. 23 серпня розпочала 
свої матчі українська Прем’єр-ліга, 
пізніше стартували змагання ПФЛ 
в першій та другій лігах, чемпіонат 
серед жіночих команд, чемпіонат 
серед аматорів.

Ми зробили футбольні змагання 
ще одним символом об’єднання 
українців. Ми однієї сміливості! 
Поки ми граємо, ми непереможні!

«Відродження футболу під час 
повномасштабної війни — це не 
тільки про спорт. Це демонстрація 
безстрашності нашого народу, 
незламності духу й прагнення 
України до неминучої перемоги у 
війні за незалежність із російськими 

окупантами. Це унікальна у світовій 
історії ініціатива — футбол проти 
війни в умовах війни, футбол 
заради миру. Упевнений, що саме 
футбол дасть додаткову енергію 
й зміцнюватиме віру суспільства 
в остаточний успіх ЗСУ на всіх 

фронтах і повне звільнення України. 
Відновлення футболу стане одним з 
елементів цієї перемоги.

Дякую Президенту України 
Володимиру Зеленському за 
рішучу підтримку ідеї проведення 

Поки ми граємо, ми непереможні!
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життя в нашій країні. І саме 
він передав цей унікальний 
стяг футбольній спільноті — як 
символ нескореності й хоробрості 
патріотів України, як символ зв’язку 
багатьох поколінь українців, а 
також символ яскравих футбольних 
перемог України.

«23 серпня на НСК «Олімпійський» 
ми разом з учасниками матчу 
збірної СРСР у Монреалі Олегом 
Блохіним і Володимиром 
Онищенком та капітанами команд 
– учасниць першого поєдинку 
УПЛ особливого сезону-2022/2023 
вперше підняли цей унікальний 
прапор у нашій державі. А далі він 
мандруватиме з клубами Україною, 
щоб якомога більше наших міст 
надихнулося його особливою 
енергетикою. У майбутньому, 
я щиро в це вірю, прапор 
Данила Мигаля обов’язково 
побуває також у Донецьку, 
Луганську, Херсоні, Маріуполі, 
Сімферополі та Севастополі. 
Символічно, що перший удар 
по м’ячу в стартовому поєдинку 
такого особливого чемпіонату 
зробив поранений у боях за 
Київщину воїн полку «Азов» 
Ярослав, якому (а разом із ним і 
всім нашим воїнам) аплодували всі 
присутні на стадіоні.

Новий сезон розпочався з новою 
традицією — виходом команд 
на поле в прапорах України, 
у кольорах свободи й сили. 
Футбольне життя незалежної 
України відроджується в умовах 
повномасштабної війни. Ми 
відроджуємо футбол на підтримку 
ЗСУ й заради нашої спільної 
перемоги!» —прокоментував 
знакову подію президент 
Української асоціації футболу, член 
Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Чемпіонат країни 
сезону-2022/2023 стартував 
у День Державного прапора 
України поєдинком «Шахтар» 
— «Металіст 1925» на НСК 
«Олімпійський» у Києві 
з унікальним синьо-жовтим 
стягом.

Історія цього прапора розпочалася 
27 липня 1976 року, під час 
матчу 1/2 фіналу футбольного 
турніру Олімпіади між збірними 
СРСР і НДР. У другому таймі 
поєдинку із цим символом на 
поле Олімпійського стадіону 
в Монреалі вибіг канадець 
українського походження Данило 
Мигаль. Данило станцював гопак і 
вигукнув: «Свобода Україні!» Таким 
чином він підтримав українських 
футболістів — гравців «Динамо», 
які складали більшість у лавах 
збірної СРСР. А ще патріотична 
акція Данила дала чіткий сигнал 

усьому світу: Україна ніколи не 
змириться з радянською окупацією 
та в майбутньому здобуде 
незалежність. Так і сталося.

Перед початком нового 
футбольного сезону в нашій 

країні, який проводиться в 
умовах повномасштабної 
війни, Данило Мигаль передав 
історичний прапор Президенту 
України Володимиру Зеленському. 
Глава Держави відіграв ключову 
роль у відродженні футбольного 

Нова традиція нового чемпіонату
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Із перших днів 
повномасштабної війни з 
росією, яка розпочалася 
24 лютого 2022 року, УАФ 
фіксує факти завдання шкоди 
українському футболу. 
Інформація надається 
регіональними асоціаціями 
футболу, топ-клубами, 
усіма професіональними та 
аматорськими командами, 
дитячими школами, власниками 
й розпорядниками об’єктів 
інфраструктури тощо.

Уся ця інформація лягла в 
основу позову до Європейского 
суду з прав людини (ЄСПЛ) 
щодо відшкодування завданих 
рашистами вітчизняному футболу 
збитків на всій території України, 
включно з АР Крим і Донбасом.

Також у позові підкреслюється, 
що внаслідок повномасштабного 
вторгнення рф і прийняття 
Верховною Радою України 
рішення про введення режиму 
воєнного стану було призупинено 
проведення всіх змагань із 
футболу всеукраїнського, 
обласного, районного та міського 
рівня в усіх вікових категоріях 
на всій території України. З 
огляду на це більшість суб’єктів 
футболу в Україні були змушені 
призупинити свою основну 
діяльність та зазнали значних 
фінансових збитків.

Таку скаргу було подано до 
ЄСПЛ, офіс якого знаходиться 
у французькому Страсбурзі, у 
середині вересня. Після вивчення 
отриманих матеріалів ЄСПЛ 
ухвалить рішення щодо подальшого 
розгляду справи по суті.

УАФ подала позов про компенсацію збитків, 
завданих футбольній інфраструктурі

«BUZOVA ARENA» 
(KYIV REGION)

AFTERAFTER

BEFORE

24 FEBRUARY 2022

BEFORE AFTER

24 FEBRUARY 2022

«STATE ENTERPRISE «OLYMPIC TRAINING SPORTS CENTER«CHERNIHIV» 
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