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ВПЕРЕД ДО БРАЗИЛІЇ!



Знайомтесь – Кубок Націй Данон!
Кубок Націй Данон – це наймасштабніший міжнародний футбольний чемпіонат для дітей 10-12 років із 
більш ніж 32 країн світу! Вже 14 років поспіль ця глобальна ініціатива компанії Данон робить неоціненний 
внесок у розвиток здорового способу життя дітей та їх сімей по всьому світу.

Щорічно під гаслом “Повір у свою мрію” Кубок збирає до гри 2 500 000 талановитих дітей із усіх 
континентів. Завдяки Кубку юні любителі футболу отримують можливість повірити в свої сили, зібрати 
команду, наполегливо тренуватись та проявити себе. І все це з метою вибороти шанс зіграти матч із 
найсильнішими командами світу на одному із найвідоміших міжнародних стадіонів.

Основними цінностями турніру є загальнодоступність та задоволення від гри, а також дотримання 
принципу «чесна гра, взаємна повага та культурний обмін». Загальнодоступність чемпіонату полягає у 
його відкритості для все більшої та більшої кількості звичайних дітей-любителів футболу по всьому світу. 
А задоволення від гри спонукає кожного насолоджуватися пристрастями матчів та знайомствами із 
однолітками з усього світу.

Враховуючи вік учасників, змагання проходять за спрощеним регламентом – на половинці справжнього 
поля та протягом значно скороченого часу – 15 хвилин на тайм. Проте від цього гра аж ніяк не стає менш 
видовищною. Азарту та пристрастям на полі може позаздрити навіть великий футбол.

Кубок Націй Данон отримав офіційне визнання ФІФА та високу оцінку світового 
футбольного співтовариства.

Марек Войтина, генеральний директор «Данон» 
в Україні:

«Міжнародний чемпіонат Кубок Націй Данон 
об’єднує дітей по всьому світу у дусі відкритості, 
поваги та позитивних емоцій. Компанія «Данон» в 
Україні покликана зробити життя українців 
здоровішим та довшим, а отже за допомогою Кубку 
нам важливо навчати дітей та їх батьків, що фізичні 
вправи, спорт і правильне харчування є ключовими 
компонентами здорового способу життя.

Дитячі футбольні змагання «Кубок Націй Данон» 
проходять в Україні вже 14 років поспіль. Я пишаюсь 
тим, що кожного року ми даємо більш ніж 200 000 
звичайних українських дітлахів із загальноосвітніх 
шкіл шанс втілити свою найзаповітнішу спортивну 
мрію в життя – зіграти на одному з кращих стадіонів 
в Україні та світі. Все можливо, варто лише повірити 
в свої сили, бути наполегливим та докладати 
максимум зусиль!».



Дмитро Трикоз, тренер команди-
переможця “Кубку Націй Данон” 
2014 року в Україні
«Усім нам хотілося б стати чемпіонами світу. Але найголовніше гідно представити 
свою країну на цьому футбольному святі. Настав час показати всьому світу, які чудові 
наші українські діти. Ми теж вміємо грати у футбол!» 

Зовсім не дивно, що для тренера команди футбол був мрією дитинства. Проте саме любов до сина підштовхнула 
успішного підприємця, хіміка за першою освітою, стати футбольним тренером.

«У 2008 році, коли синові було 5 років, я привів його в футбольну секцію на нашому житловому масиві Парус. Я був 
присутній на всіх його тренуваннях і багато чому навчився у його тренера. З тих пір став спочатку помічником 
тренера, а згодом отримав другу освіту за спеціальністю "фізичне виховання, тренер". У 2009 році нами був 
організований дитячий футбольний клуб "ПАРУС" для дітей з 5 до 10 років, який зарекомендував себе як флагман 
розвитку дитячого футболу в Дніпропетровську. Діти тренуються 4-6 разів на тиждень, при цьому основна увага 
приділяється швидкості та техніці.

Майже на всіх змаганнях наші діти грають на рівних з суперниками старшого віку. Після закінчення нашої школи дітей 
відбирають в команди футбольної академії "Дніпро", де вони відточують свою майстерність.

В 2012 році я дізнався про Кубок Націй Данон, 
і вже тоді команда нашого клубу «Парус» 
зайняла п’яте місце у Всеукраїнському Фіналі 
цього чемпіонату.»

Моя головна тренерська таємниця: 
«Ми любимо наших дітей, а вони 
люблять нас!!!»

Своїм хлопцям хочу 
побажати:

– Вірте в себе і свою команду!

– Йдіть до мети до кінця!

– Грайте чесно!

– Будьте патріотами України!

Дніпропетровська команда ЗОШ № 141:
шлях до перемоги
Мільйони дітей у всьому світі грають в футбол, і кожен з них мріє хоч раз в житті зіграти матч на професійній арені 
перед багатотисячною публікою. Під час 13го сезону “Кубку Націй Данон” в Україні команда ЗОШ № 141 
м. Дніпропетровськ вкотре довела всім своїм одноліткам – мрії здійснюються! Завзяті футболісти вибороли 
заповітну перемогу на легендарному стадіоні “Арена Львів” та вже готуються захищати жовто-сині кольори під час 
Фіналу Кубку Націй Данон у Бразилії.

Шлях до футбольного тріумфу був довгим та тернистим. Тренер команди, Дмитро Трикоз, розпочав готувати 
команду до районних змагань Кубка Націй ще у вересні 2013 року. Ще тоді сміливі та наполегливі хлопчаки твердо 
заявили, що поїдуть до Бразилії, і ніхто з наставників юних футболістів навіть не подумав сумніватися у цьому. На 
шляху до Всеукраїнського фіналу чемпіонату команда перемогла в районних, потім міських, обласних та зональних 
республіканських змаганнях, які проходили в Молодіжному парку м. Дніпропетровськ навесні нинішнього року. 
Наприкінці травня на майбутніх чемпіонів вже чекала “Арена Львів” – саме тут, де ще нещодавно проходили матчі 
за Європейську першість, мали зійтися 7 найсильніших команд всієї України зі Львова, Нової Каховки, Кременчука, 
Дніпропетровська, Сум, с. Брошнів (Івано-Франківська область) та смт. Теофіполя (Хмельницька обл).

Суперниками наших футболістів в півфіналі виявилися одні із найсильніших команд – представники Кременчука та 
Львова. Саме із господарями поля нашим хлопцям і довелося боротися за вихід у Фінал. І якщо львівську команду 
задовольняла і нічия, то дніпропетровським футболістам потрібна була тільки перемога, яку Андрій Донцов 
буквально вирвав у суперників на останніх хвилинах матчу. 2:1 – та Дніпропетровськ готується змагатися за 
всеукраїнську першість із командою з Сум. 

За Всеукраїнським Фіналом 28 травня 2014 року спостерігали більше 2 500 фанатів. Чотири години на 
смарагдовому футбольному полі вирували по-справжньому  недитячі пристрасті. У головному футбольному 
поєдинку дня зійшлися команди із Дніпропетровська та Сум. Захоплені вигуки всього стадіону беззаперечно 
охрестили саме Дніпропетровців фаворитами Всеукраїнського Фіналу. Перший тайм зустрічі був напруженим та не 
виявив переможців. Проте на останніх хвилинах другого тайму школярі Дніпропетровщини двічі відзначилися та 
вибороли перемогу з рахунком 2:0. Попереду представлення України під час міжнародного Фіналу турніру у 
футбольній столиці світу – Бразилії. Вже 16 листопада цього року наші хлопчаки зустрінуться з однолітками з понад 
30 країн світу, захищаючи честь своєї країни, рідного Дніпропетровська та, звичайно, школи № 141.
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Магомед Ахмедов

Зріст: 138 см. Вага: 30 кг. 
Улюблений футболіст/команда: Мессі/Барселона
Граю у футбол: 5 років

За словами Магомеда, гра в футбол навчила його швидко 
мислити та приймати рішення. Найбільше у фіналі Кубка 
Націй Данон на футбольному полі хоче зустрітися з 
французькою командою. Основний секрет успіху Магомеда – 
це ніколи не здаватись, при цьому він вважає, що у кожної 
людини 10% має залишатись загадкою. Окрім футболу, 
хлопчик захоплюється також гімнастикою та плаванням.

Олексій Ернандес Шапаренко

Зріст: 160 см. Вага: 44 кг.
Улюблений футболіст/команда: Ротань/Дніпро 
Граю у футбол: з 6 років

Олексію найбільше запам’ятався Всеукраїнський Фінал Кубку 
Націй Данон на “Арена Львів”, адже саме тоді хлопець вперше 
грав на професійній арені. Хлопчик вважає, що саме футбол 
навчив його дисципліні. Хоча Олексій захоплюється вивченням 
іноземних мов, футбол для юнака – не просто захоплення, адже 
у майбутньому він мріє стати професійним футболістом. На його 
думку запорука успіху в футболі – це взаєморозуміння в команді 
та жага до перемоги.
Олексій народився в Мексиці, і у Бразилії йому кортить зіграти саме 
з командою цієї країни, щоб порівняти стилі гри різних континентів.

Андрій Донцов

Зріст: 155 см. Вага: 39 кг.
Улюблений футболіст/команда: Мессі/Дніпро
Граюу футбол: 9 років

Зовсім не дивно, що Андрію найбільше запам’ятався матч під час 
відбіркових ігор Всеукраїнського Фіналу Кубку Націй Данон 
проти команди м. Львів, адже саме він забив вирішальний гол, 
який дозволив команді змагатися у Фіналі за 1 місце. Андрій – 
активний хлопчик, любить грати в пас, йому подобається 
жорсткий пресинг, швидкісні прориви оборони суперника. 
Насамперед хоче стати хорошою людиною, і якщо вийде – 
відмінним футболістом. 

Валентин Мовчан

Зріст: 140 см. Вага: 31 кг.
Улюблений футболіст/команда: Роналдо/Реал Мадрид
Граю у футбол: 6 років

Хлопець любить грати в пас та мріє стати 
футболістом. Валентин швидкий на полі, проте 
одночасно ввічливий, адже необхідною складовою 
успіху вважає повагу до всіх гравців у грі. 
Захоплюється піонерболом та плаванням.
У фіналі Кубку Націй Данон хоче грати з 
іспанською командою.

Михайло Железняк

Зріст: 160 см. Вага: 47 кг.
Улюблений футболіст/команда: Мессі/Барселона
Граю у футбол: 6 років

Як і кожному футболісту, найбільше Михайлі запам’ятався 
матч, де він забив вирішальний гол – у Нікополі. Мріє стати 
футболістом, а тому запорукою свого успіху вважає постійні 
тренування. Свій стиль юний футболіст характеризує як 
«атакуючий», проте зізнається – дуже боїться лоскоту. Гра у 
футбол навчила юнака гідно вигравати і програвати.
У фіналі Кубку Націй хоче зіграти з Бразилією, адже на думку 
хлопця, ця команда є технічною. Також захоплюється великим і 
настільним тенісом.

Микита Кононов

Зріст: 148 см. Вага: 35 кг.
Улюблений футболіст/команда: Мессі/Барселона
Граюу футбол: 6 років

Стиль гри Микити агресивний, хлопець грає наполегливо, адже 
гра у футбол навчила дисципліні, витривалості та командній 
роботі на результат. У фіналі КНД мріє зустрітися з Німеччиною, 
бо вважає німців сильними суперниками. Мріє стати 
футболістом, та при цьому встигає займатись плаванням та грає 
у баскетбол. Микита – чудовий приклад того, якими розумними 
та кмітливими можуть бути футболісти, оскільки може 
похвастатись другим розрядом із шахів.
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Артем Товкач

Зріст: 146 cм. Вага: 44 кг.
Улюблений футболіст/команда: Давид Луїс/Парі Сен-Жермен 
Граю у футбол: 5 років

Артем – лідер по натурі, вміє правильно приймати рішення, 
відчувати команду та не поступатися у грі. Грає агресивно і 
активно, мріє стати футболістом. Артем вважає, що саме футболу 
він завдячує своєю хорошою формою, зібраністю та 
організованістю.
У фіналі Кубка Націй Данон хлопець зіграти з іспанською 
командою, адже багато чув про дитячі іспанські футбольні 
академії. У вільний час займається плаванням та грає в 
комп’ютерні ігри, а ще любить дивитися бокс!

Матвій Трикоз

Зріст: 150 см. Вага: 34 кг.
Улюблений футболіст/команда: Арьєн Робен/Баварія
Граю у футбол: 6 років

Матвій – технічний та дуже швидкий гравець із добре 
поставленим ударом. Хлопець мріє стати відомим 
футболістом і отримати «Золотий м'яч». Гра у футбол 
навчила Матвія чесності та старанності. Юний спортсмен не 
любить бути на самоті, а у вільний час захоплюється 
плаванням. Своєю найсильнішою рисою характеру юнак 
вважає людську доброту.

Богдан Хома

Зріст: 165 см. Вага: 47 кг.
Улюблений футболіст/команда: Рене Адлер/Гамбург
Граю у футбол: з 5 років

«Гранична концентрація» – так характеризує свій стиль гри 
наш юний футболіст. Богдан мріє стати знаменитим 
воротарем, адже гра навчила його бути відповідальним та 
дисциплінованим. Хлопець також захоплюється настільним 
тенісом, а в дитинстві навіть ходив до танцювальної школи. 
Наразі у Бразилії хоче зіграти проти принципового 
суперника – проти команди Росії.

Олександр Низький

Зріст: 156см. Вага: 40 кг.
Улюблений футболіст/команда: Давид Луїз/Парі Сен-Жермен
Граю у футбол: 4 роки

За словами самого Сашка, він намагається грати на команду, в 
команді, і для команди. Футбол виховав у хлопця непохитну віру в 
себе, в товаришів по футболу і в спільну справу. Мріє стати великим 
професійним та розумним футболістом. Запорукою свого успіху 
Сашко вважає працьовитість, а також необхідність «робити все, що 
навіть не хочуть робити інші для того, щоб жити так, як завтра інші 
не зможуть». Багато грає в великий теніс. Сашко – вроджений 
футболіст, адже за словами батьків: «навіть не вміючи ходити, він 
катав футбольний м'яч руками на четвереньках».

Дмитро Новак

Зріст: 138 см. Вага: 30 кг.
Улюблений футболіст/команда: Роналдіньо/Дніпро 
(Дніпропетровськ)
Граю у футбол: з 5 років

Хоче стати славетним футболістом, грає через пас. Футбол 
навчив спортивному завзяттю і жаги до перемоги. За словами 
Дмитра, найголовніше у футболі – це командна гра.
Юний футболіст ніколи не здається, завжди вірить в себе і в свої 
сили. Найважливіший в житті матч для юнака був у півфіналі 
Кубку Націй Данон у Львові, адже завдяки кмітливості Дмитра 
команда вийшла у фінал.

Валентин Рубчинський

Зріст: 144 см. Вага: 40 кг.
Улюблений футболіст/команда: Віліан / Реал Мадрид
Граю у футбол: 6 років 

Валентин – наполегливий та досвідчений футболіст, за свою 
футбольну кар’єру вже встиг отримати звання кращого 
бомбардира турніру у Латвії. При цьому у хлопця особливий 
стиль гри, який він сам називає «отримуй задоволення від 
виконання результативних передач».
Футбол навчив хлопця дружбі та комунікабельності, а у 
фіналі Кубка Націй Данон хоче зіграти з бразильцями через 
технічність їхньої команди.

нападник

нападник

захисник
захисник

воротар

капітан

команди



Більше інформації
https://www.facebook.com/DanoneNationsCup.com.ua
http://vk.com/danonenationscup

БРАЗИЛІЯ, зустрічай українських 
тріумфаторів футболу!
Щорічно переможцям національних ігор в кожній з країн-учасниць “Кубку Націй Данон” випадає унікальна 
можливість відчути футбол як хобі, спорт, джерело задоволення та об’єднання заради достойної гри на 
найвідоміших стадіонах світу.

Міжнародний Фінал “Кубку Націй Данон” приймав юних футболістів на таких престижних футбольних 
аренах як Орландо (Йоханнесбург, 2010), Сантьяго Бернабеу (Мадрид, 2011), Національний стадіон у 
Варшаві (2012), а також легендарний стадіон Уемблі (Лондон, 2013). Цього року, 13-16 листопада, юні 
зірки футболу зберуться позмагатись за заповітну перемогу у Сан-Пауло, Бразилія, де Кубок 
наймайстернішій дитячій команді світу вручить зірка світового футболу – легендарний Зінедін Зідан.

Переможцями “Кубку Націй Данон” за всю історію його існування стали:

2013 Франція
2012 Південна Корея 
2011 Бразилія
2010 Мексика 
2009 Південна Африка 
2008 Франція
2007 Південна Африка 
2006 о. Реюньйон
2005 Росія
2004 Іспанія
2003 Південна Африка 
2002 Аргентина 
2001 о. Реюньйон
2000 Франція

Українці вже не раз показали себе гідними супротивниками на Міжнародному Фіналі “Кубку Націй Данон”. 
Найбільшим досягненням за роки участі нашої команди в міжнародному турнірі стало третє місце, яке 
виборола команда із Кременчука у 2000 році у Франції. Під час турніру в Південній Африці у 2010 році учні 
Львівської школи № 73 зайняли п’яте місце серед 40 команд. Ми сподіваємося, що 2014 рік принесе нам 
ще більше успіхів і наші хлопчаки з Дніпропетровська підкорять футбольну Бразилію!

Хлопці, сьогодні ви знаходитесь за один крок до світової величі,
тож бажаємо вам вдалої гри, нових друзів та незабутніх вражень!



Дана соціальна ініціатива реалізується за підтримки та під патронатом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, а також за підтримки Асоціації аматорського футболу України. Компанія Данон 

висловлює свою вдячність нашим партнерам – компанії ADIDAS та міжнародним авіалініям KLM.


