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ВСТУП
Установча Конференція, скликана з метою 
створення Асоціації аматорського футболу України, 
відбулася в м. Києві 2 березня 1998 року з участю 
голів обласних федерацій футболу та керівників 
аматорських команд. 

Ця подія стала суттєвим поштовхом у розвитку 
масового футболу та конкретною справою на 
виконання «Цільової комплексної програми 
розвитку футболу в Україні на 1997-2002 роки». 
На згаданій Конференції Федерація футболу 
України делегувала Асоціації права на розвиток 
аматорського футболу в нашій державі.

Підтримка колективних членів у регіонах, 
кваліфікований актив, постійна увага до справ 
Асоціації з боку її президента, Федора Шпига дала 
змогу новій організації ефективно розв’язувати 
проблеми українського аматорського та, зокрема, 
дитячого футболу. Значною мірою успіхові реалі-
зації проектів Асоціації сприяв генеральний спонсор 
ААФУ з 1998 по 2005 роки – акціонерний поштово-
пенсійний банк «Аваль».

Саме увага до розвитку дитячого футболу стала 
візитівкою Асоціації. Яскравим прикладом цього 
стало швидке відродження добрих традицій турніру 
«Шкіряний м’яч». Хоча на старт перших змагань 
в одній віковій групі (U-14) вийшло тільки 120 
команд, перспектива успіху «Шкіряного м’яча» 
була очікуваною. Позитивного настрою додав і 
яскраво проведений перший фінальний турнір у 
Івано-Франківську.

Після закінчення першого турніру Асоціацією була 
проведена значна робота з удосконалення стру-
ктури дитячих змагань. Створено Всеукраїнський 
клуб «Шкіряний м’яч». До його складу ввійшли 
представники Асоціації, Федерації футболу 
України, органів державної влади. Президентом 
клубу обрано заслуженого майстра спорту СРСР  
Андрія Андрійовича Бібу. В наступному сезоні – 
1998/1999 турнір стартував у трьох вікових групах 
учасників (U-12, 13, 14).

БІБА Андрій Андрійович 
Заслужений майстер спорту СРСР
Нападаючий і півзахисник. 
У чемпіонатах СРСР провів 247 матчів, 69 голів. 

Кар’єра футболіста
1957-67 – «Динамо» (Київ)
1963-64 – входив до складу Олімпійської 
збірної СРСР
1965 – входив до складу збірної СРСР
1968-69 – «Дніпро» (Дніпропетровськ)
1970 – «Десна» (Чернігів)

Досягнення:
Найкращий футболіст СРСР 1966 року.
Чемпіон СРСР 1961, 1966, 1967 років, срібний 
призер 1960, 1965 років.
Володар Кубка СРСР 1964, 1966 років.
Капітан „Динамо” (Київ) 1965-1967.
Автор першого голу радянських команд в 
єврокубках (Колрейн, Північна Ірландія,
2 вересня 1965 р.)
В офіційних списках «33 найкращих футболістів 
СРСР» – № 1 (1966), № 2 (1964, 1965), № 3 
(1963).

Тренував команди «Динамо» (Київ, 1970-74), 
«Таврія» (Сімферополь, 1975-76), «Дніпро»  
(Дніпропетровськ, 1976-79), «Спартак» 
(Житомир, 1980), «Угольок» (Горлівка, 
1980-82), «Поділля» (Хмельницький, 1983), 
«Нафтовик» (Охтирка, 1986-89, 1993-95), 
«Хімік» (Житомир, 1995-96).

Старший тренер Федерації футболу України 
(1982, 1984-86, 1990-93). 

Нагороди:
1999 – орден «За Заслуги» (ІІІ ступеня).
2004 – орден «За Заслуги» (ІІ ступеня).
2005 – нагорода київського міського голови 
«Знак Пошани».
2007 – почесна відзнака Виконкому ФФУ – 
медаль «За заслуги».
2008 – почесне звання «Заслужений працівник 
фізичної культури і спорту України».
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«Перспективи будь-якої 
держави, суспільства, 
визначаються спроможністю 
дбати про молодь та 
займатися її вихованням»

«Всі ми родом із дитинства»

«Інвестиції в дітей – інвестиції 
в майбутнє України!»

Ці постулати стали наріжними каменями 
діяльності Асоціації та її президента.

Шпиг Федір Іванович – президент Асоціації аматорського футболу України з дати її 
заснування – 2 березня 1998 року, народний депутат України ІІІ-V скликань, кавалер 
ордена «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, ордена «Ярослава Мудрого» V ступеня.

У 2011 році став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Вікторія футболу» в номінації 
«Меценат футболу», за підсумками  якого  обиралися найкращі з кращих у різних 

видах футбольної діяльності за 20 років незалежності України.

Ці відзнаки – не лише відображення успіхів на ниві розвитку футболу,                 
а й результат багатогранної діяльності у різних галузях економіки та 

громадському житті України.

За ініціативи і фінансової підтримки Федора Шпига у 2006 році 
збудований та успішно функціонує стадіон в с. Кобижча Чернігів-

ської області, який і нині утримується за рахунок президента 
ААФУ. Виділяються кошти на утримання аматорської 

команди с. Кобижчі –  екіпіровку гравців, оплату 
роботи тренерів, які проводять заняття з місцевими 

хлопчаками та ін.

Президентом Асоціації також підтри-
мується багато соціальних заходів 

та проектів, пов’язаних з 
мистецтвом і культурою.

ПРО ПРЕЗИДЕНТА ААФУ

клуємось про майбутнє українського фу

ккоо



Сезон 1999/2000 років став знаковим 
для «Шкіряного м’яча». Адже ще до 
його початку учасники знали, який приз 
чекає на фіналістів. Таким подарунком 
був місяць перебування на Південному 
узбережжі Криму – у всесвітньо відомому 
«Артеку». Подібна перспектива значно 
загострила конкуренцію і додала 
бажання перемогти. Врешті 24 команди, 
а це близько 500 дітей, здобули право 
цілий місяць змагатися та відпочивати 
в Міжнародному дитячому центрі. 
Перебуваючи у сонячному Криму, діти 
грали в улюблену гру, спілкувалися з 
ровесниками, знаходили нових друзів, 
набували незабутніх вражень. 

2000 року Всеукраїнський штаб 
«Шкіряного м’яча», вивчивши за-
кордонний досвід проведення 
подібних змагань, прийняв рішення 

про зменшення параметрів ігрового 
поля, воріт та ігрового часу з сезону 
2000/2001 років.

Після артеківського фіналу 2000 року 
«Шкіряний м’яч» пережив справжній 
бум. Перспектива потрапити до 
«Артеку» стала ще одним стимулом для 
створення нових команд по всій країні 
та підвищення майстерності існуючих. 
Близько 40 000 команд, майже 500 000 
тисяч юних футболістів стали під знамена 
«Шкіряного м’яча». У 2001 році участь 
у турнірі взяли абсолютно всі регіони 
нашої держави. З того року й по сьогодні 
«Шкіряний м’яч» є наймасовішим 
спортивним заходом в Україні.

АРТЕК 2000, 2001
Дитячий турнір з футболу на призи клубу 
«Шкіряний м’яч» був започаткований 
у далекому 1965 році з ініціативи 
популярної газети «Комсомольская 
правда». За роки проведення в Україні 
мільйони юних футболістів стали 
активними учасниками цих змагань. 
Свою спортивну кар’єру саме з цього 
турніру розпочало багато відомих 
українських футболістів, серед яких 
Сергій Ребров та Андрій Шевченко.

Мета турніру – зміцнення здоров’я дітей та підлітків, залучення їх до регулярних занять 
спортом, організація фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи в загальноосвітніх 
школах, виявлення здібних футболістів, популяризація  та розвиток футболу.

про зменшення парамметррів ігрового
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У 2002 році Всеукраїнський штаб 
прийняв рішення повернутися до 
проведення фіналів «Шкіряного м’яча» 
у різних областях України. Такий крок 
надав більшої відкритості,  спортивного 
завзяття  фінальним турнірам та 
активізував футбольне життя регіонів. 
Численні глядачі змогли побачити 
фінальні поєдинки та підтримати юних 
футболістів, котрі, у свою чергу, дістали 
можливість побувати в інших регіонах 
України, ознайомитися з їхньою 
культурою та досягненнями. 

У сезоні 2010/2011 років близько 80% 
українських шкіл взяли участь у турнірі.
  
З 2010 року партнером змагань став 
світовий бренд Соса-Сola, а обличчям 
турніру – відомий український футболіст 
Сергій Ребров.

“ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ“ 2002-2012

У рік ЄВРО-2012 в Україні та Польщі всі три фінали 
«Шкіряного м’яча – Кубка Coca-Cola» відбулися у
м. Білій Церкві Київської області, а переможцями стали: 
2000 р.н. – ЗОШ № 20 м. Харкова, 1999 р.н. – НВК 
№ 1 м. Маріуполя, 1998 р.н. – НВК № 26 м. Рівного. 

Схема проведення змагань:
1-й етап – Першості шкіл – 40 000 команд
2-й етап – Першості районів, міст – 16 000
3-й етап – Обласні (міські) зональні змагання – 2000 
4-й етап – Обласні (міські) фінальні змагання – 600
5-й етап – Всеукраїнські зональні змагання – 81
6-й етап – Всеукраїнські фінальні змагання – 24



День 19 березня 2010 року став 
знаковим для «Шкіряного м’яча». 
У Будинку футболу була підписана 
довгострокова угода про співпрацю 
між Асоціацією аматорського футболу 
України та компанією Кока-Кола.

У прес-конференції з нагоди підписання 
угоди взяли участь президент ААФУ 
Федір Шпиг, президент Всеукраїнського 
клубу «Шкіряний м’яч» Андрій Біба, віце-
президент Федерації футболу України 
Володимир Лашкул та генеральний 
директор «Кока-Кола Беверіджиз
Україна» Марчел Мартін.

В центрі уваги присутніх був також один 
з найвідоміших українських футболістів 
Сергій Ребров. Відтоді зірковий київський 
динамівець є офіційним обличчям 
«Шкіряного м’яча».
 
За словами Сергія, він одразу погодився 
на таку пропозицію: «В дитинстві, коли 
я робив тільки перші кроки у футболі,
в мене теж були футбольні кумири, і якщо 
мій приклад буде на користь нинішнім 
юним футболістам, то я із задоволенням 
погоджуюсь».

Федір Шпиг, який був ініціатором 
відродження «Шкіряного м’яча» в Україні 
ще в 1998 році, відзначив, що за час 
становлення турніру вдалося збільшити 
кількість учасників з початкових 
120 команд до теперішніх 40 000.
– «Шкіряний м’яч» став по-справжньому 
загальнонаціональним, головним укра-
їнським дитячим турніром. Заслуга в 
цьому чималої кількості спонсорів та 
меценатів. І те, що світовий бренд Кока-
Кола приєднався до цієї когорти, дасть 
змогу піднести турнір на ще вищий 
рівень. Наша співпраця матиме обопільну 
вигоду», – підкреслив президент ААФУ.

СПІВПРАЦЯ З COCA-COLA

Генеральний директор «Кока-Кола 
Беверіджиз Україна» Марчел Мартін:
«Наша компанія долучилася до цього 
проекту з двох причин. По-перше, 
Україна завжди була багата на 
футбольні таланти. Достатньо згадати 
хоча б перемогу збірної країни на Євро-
2009 серед 19-річних. Тож нам приємно 
робити свій внесок в пошук нових зірок 
«Шкіряного м’яча». З іншого боку, 
ми сподіваємося на те, що спільними 
зусиллями надихнемо молоде покоління 
на досягнення високих результатів 
та культивування активного способу 
життя».

6/7



Ми піклуємось про майбутнє українського футболу

ГЕОГРАФІЯ ФІНАЛЬНИХ ТУРНІРІВ 

МДЦ “Артек“

Київ

Вінниця

Львів

Рівне

Івано-Франківськ

Полтава

Одеса

Миколаїв

Біла Церква

Каховка

Чернівці

Чернігів

Ужгород

Добромиль

Гусятин, Копичинці

Володимир-Волинський
Ромни

Полонне, Понінка

Олександріяндрія

Кременчук
Ві

ХмільникХмХ

,



Зональні змагання

м. Київ, м. Севастополь

АР Крим: Сімферополь, Алушта, Армянськ, Євпаторія, Керч, 
Саки, Судак

Вінницька область: Вінниця, Жмеринка, Калинівка, 
Томашпіль, Тульчин, Хмільник, Ямпіль

Волинська область: Володимир-Волинський, Ковель

Дніпропетровська область: Дніпропетровськ, 
Васильківка, Кривий Ріг, Павлоград, Чкалове

Донецька область: Донецьк, Артемівськ, 
Дружківка, Макіївка, Маріуполь, Красний Лиман, 

Слов’янськ

Житомирська область: Житомир, Бердичів, Коростень

Закарпатська область: Ужгород, Мукачеве

Запорізька область: Запоріжжя, Енергодар

Івано-Франківська область: Коломия, Долина, Івано-
Франківськ, Калуш

Київська область: Київ, Біла Церква, Бориспіль, Бородянка, 
Буча, Вишгород, Володарка, Фастів

Кіровоградська область: Кіровоград, Мала Виска, 
Новоукраїнка, Олександрія

Луганська область: Алчевськ, Рубіжне, Стаханов

Львівська область: Львів, Буськ, Дрогобич, Кам’янка-Бузька, Старий 
Самбір

Миколаївська область: Миколаїв, Первомайськ, Южноукраїнськ

Одеська область: Балта, Білгород-Дністровський, Сарата

Полтавська область: Полтава, Гадяч, Кременчук, Лубни

Рівненська область: Рівне, Дубно, Костопіль, Кузнецовськ

Сумська область: Суми, Конотоп, Ромни, Шостка

Тернопільська область: Тернопіль, Гусятин, Копичинці, Шумськ

Харківська область: Харків, Куп’янськ, Червоний Донець

Херсонська область: Херсон, Генічеськ, Каховка, Нова Каховка

Хмельницька область: Хмельницький, Волочиськ, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Полонне

Черкаська область: Черкаси, Сміла

Чернівецька область: Чернівці, Бояни, Глибока, Кіцмань, Новоселиця

Чернігівська: Чернігів, Варва, Ніжин, Семенівка

Артек““

Судак

Луганськ

Донецьк

Куп’янськ

Слов’янськ, Артемівськ

Д
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Очолив українську делегацію президент 
Всеукраїнського «Шкіряного м’яча» 
заслужений майстер спорту, колишній 
капітан київського «Динамо» Андрій 
Андрійович Біба.

Турнір тривав з 14 по 19 січня 2012 
року в м. Санкт-Петербург (РФ) під 
егідою Міністерства спорту, туризму 
і молодіжної політики Російської 
Федерації та РФС. Загалом, крім 
господарів та наших представників, 
на турнірі були представлені команди 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 
Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, 
Молдови, Таджикистану, Туркменистану, 
Узбекистану, Естонії.

Очолив українську деле
Всеукраїнського «Шк

У грудні 2011 року Російський фут-
больний союз звернувся до Федерації 
футболу України із запрошенням 
найкращим командам «Шкіряного 
м’яча» серед 13-річних узяти участь 
у першому Міжнародному турнірі 
серед команд країн СНД, які стали 
переможцями аналогічних національних 
шкільних турнірів. Переможець та срібний 
призер нашої вікової групи U-13 сезону 
2010/2011 – команди ЗОШ № 73
м. Львова та Олександрійського ко-
легіуму Кіровоградської області, під-
твердили участь у турнірі.

Спонсором участі українських команд 
у турнірі виступила мережа кінотеатрів 
«Планета кіно»–IMAX, а екіпіровку 
юних футболістів забезпечив технічний 
спонсор «Шкіряного м’яча – Кубка
Coca-Cola» в Україні – компанія «Адідас».

Підтримала команди й компанія Кока-
Кола. Інформаційними партнерами 

виступили провідні вітчизняні 
видання – газети “Комсомольская 

правда в Украине” і “Сільські 
вісті”.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР



 “ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ“
Українські команди успішно подолали 
груповий етап та вийшли до чвертьфіналу, 
де жереб звів їх в очній зустрічі. З 
рахунком 2:1 перемогли львів’яни, які у 
півфіналі, по пенальті, (5:4), поступилися 
бакинському «Нефтчі». Проте бронзу 
вони у Львів привезли, обігравши 
«Машинобудівник» з російського міста 
Тихорецьк Краснодарського краю – 3:2.

Олександрійці ж фінішували шостими. На 
жаль, у матчі за п’яте місце підопічні Андрія 
Тищенка програли казахстанському 
«Мерке» – 1:2.

З 1 по 8 жовтня 2012 р. у Сочі 
Краснодарського краю Росії відбувся ІІ 
Міжнародний турнір «Шкіряний м’яч» 
(U-13). На майданчиках місцевого ФК 
«Дагомис» переможці відповідної вікової 
групи українського «Шкіряного м’яча – 
Кубка Coca-Cola» сезону 2011/2012 
– вихованці маріупольського УВК школи-
інтернату № 1 м. Маріуполя Донецької 
області завоювали золоті нагороди. Особлива заслуга в цьому — Федерації футболу України, 
яка зробила вагомий унесок для забезпечення участі команди у турнірі.

Зі старту змагань у нашій підгрупі з участю шістьох команд 
маріупольці впевнено лідирували, здобувши чотири 
перемоги поспіль. Поступилися лише в останньому матчі – 
господарям із Сочі. У фіналі наші юні футболісти з рахунком 
2:1 здобули перемогу над командою «УзДонгЖу» з 
узбекистанського Андіжана.
Українські футболісти були відзначені й особисто. 
Найкращим гравцем турніру став Данило Ніколенко, а 
найкращим захисником – Родіон Сердюк.
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На початку 2012 року компанія
«Coca-Cola» оголосила про феєричну 
можливість для найкращих гравців 
«Шкіряного м’яча – Кубка Coca-Cola»,
а саме – стати Прапороносцями фіналь-
ного матчу УЄФА ЄВРО 2012ТМ. Більше 
70-ти найкращих учасників турніру 
з усіх регіонів України взяли участь 
у відбірному конкурсі, що відбувся
6 квітня 2012 року в Києві на майданчику 
навчально-тренувального центру імені 
Віктора Баннікова.

Щоб потрапити в число обраних, юні 
футболісти спочатку демонстрували 
свої технічні навички та змагалися на 
влучність виконання ударів. До складу 
журі ввійшли відомі спортивні журналісти 
та телевізійні оглядачі: Валентин Щер-
бачов, Андрій Ковальський, Микола Ва-
сильков, Олександр Денисов, Микола 
Моторний, Петро Мага та відомий укра-
їнський футболіст Владислав Ващук.

Оголошення прізвищ Прапороносців 
фінального матчу відбулося на прес-

конференції після закінчення конкурсу. 
Неочікуваним на прес-конференції 

стало оголошення додаткових 32 
гравців, які виконають почесну 

місію прапороносців під час 
інших матчів УЄФА ЄВРО 

2012ТМ, що від-будуться у 
Києві, Львові, Харкові та 

Донецьку.

ПРАПОРОНОСЦІ УЄФА ЄВРО 2012ТМ

«Сьогодні ми побачили чимало цікавих 
перспективних юних футболістів, які 
не займаються професійно, однак 
демонструють неабиякий футбольний 
хист. Хлопчакам ще, звичайно, рости й 
рости і є чому вчитися, зате характеру, 
азарту та спортивної впертості їм 
не позичати», — сказав Владислав 
Ващук. «Складний був вибір. Це гра, 
але ми були дуже прискіпливі та 
обрали найдостойніших», — згодом 
додав Андрій Ковальський, член журі, 
спортивний оглядач телеканалу ICTV. 
На прес-конференції були присутні всі 
обрані футболісти, їхні батьки та тренери.
«Я просто щасливий… Якби не «Шкі-
ряний м’яч», я зміг би спостерігати 
за фіналом лише по телевізору, 
— казав Олександр Шульга, 
один із вісьмох щасливчиків, які 
стануть прапороносцями фіналу
УЄФА ЄВРО 2012ТМ.

«Ми пишаємося цими приємними 
моментами і надзвичайно раді за наших 
майбутніх прапороносців. Кока-Кола 
створена дарувати радість; під час 
змагань, а особливо під час оголошення 
результатів, радості не було меж. Очі 
дітей, які по-справжньому горять, є 
величезним стимулом, щоб продовжувати 

такі проекти і в май-
бутньому», – зазначила 
Олеся Жулинська, дирек-
тор відділу зі зв’язків із 
громадськістю Компанії 
«Кока-Кола Україна».

«СССььььооооогггооооддднннніі ммммиии побачиииллллиииииии ччччиииииммммаааааллллооо ццііккккаааааввиихх

Хочемо бути Прапороносцями

Фото на згадку про конкурс Ми - найкращі!

Прапороносці фіналу ЄВРО-2012



Фінал (01.07.12, Київ, Іспанія – Італія):
1. Кокошко Богдан (Чернівецька обл.)
2. Луцький Андрій (Івано-Франківська обл.)
3. Омельченко Владислав (Кіровоградська обл.)
4. Пєтухов Аркадій (Київ)
5. Ремезов Олександр (Чернігівська обл.)
6. Савейко Роман (Київська обл.)
7. Сеін Владислав (Донецька обл.)
8. Шульга Олександр (Закарпатська обл.)

Чвертьфінал (24.06.12, Київ, Англія – Італія):
1. Білодід Ілля (Київська обл.)
2. Гузо Іон (Київ)
3. Єфимов Олексій (Одеська обл.)
4. Павленко Владислав (Чернігівська обл.)
5. Петрусенко Владислав (Київська обл.)
6. Петрусенко Олександр (Київ)
7. Рижков Олександр (Київ)
8. Сорока Павло (Рівне)

Групова стадія
(09.06.12, Львів, Німеччина — Португалія):
1. Боднарук Андрій (Івано-Франківська обл.)
2. Ванджурак Михайло (Івано-Франківська обл.)
3. Войцехівський Юрій (Львівська обл.)
4. Гавалко Юрій (Львівська обл.)
5. Саляхов Максим (Львівська обл.)
6. Немеш Іван (Закарпатська обл.)
7. Николайчук Іван (Чернівецька обл.)
8. Чернієнко Сергій (Черкаська обл.)

Групова стадія
(13.06.12, Харків, Нідерланди — Німеччина):
1. Карчава Андрій (Полтавська обл.)
2. Кузнецов Роман (Харківська обл.)
3. Левченко В’ячеслав (Чернігівська обл.)
4. Маца Ілля (Полтавська обл.)
5. Нагорний Едуард (Харківська обл.)
6. Синицький Владислав (Херсонська обл.)
7. Сугак Микита (Севастополь)
8. Яриш Ілля (Луганська обл.)

Групова стадія
(19.06.12, Донецьк, Англія — Україна):
1. Видря Владислав (Полтавська обл.)
2. Дзьонь Валерій (Севастополь)
3. Іванчиков Олександр (Луганськ)
4. Мотрюк Павло (Херсонська обл.)
5. Терентьєв Ілля (Донецька обл.)
6. Фальковський Даниїл (Кіровоградська обл.)
7. Шевченко Максим (Запорізька обл.)
8. Щвидерський Максим (Миколаївська обл.)

СПИСОК ПРАПОРОНОСЦІВ

8 найкращих

Я – Прапороносець

Я щасливий!

Перед фінальним матчем ЄВРО-2012

Прапороносці фіналу та команда Coca-Cola

Кубок Анрі Делоне на Хрещатику
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КУБОК НАЦІЙ ДАНОН
2005 по 2009 роки компанія «Данон» була 
офіційним спонсором фіналу «Шкіряного м’яча» 
серед 12-річних гравців, що проводився під назвою 
«Кубок націй Данон», а наші найкращі команди 
стали постійними учасниками міжнародного турніру.

У сезоні 2009/2010 «Данон» повністю взяв під 
опіку одну вікову групу «Шкіряного м’яча» – U-12, 
а з сезону 2010/2011 «Кубок націй Данон» 
проводиться серед 11-річних.

У 2007 та 2008 роках переможці українського 
«Кубка націй Данон» брали участь у світових 
фіналах у Ліоні на «Стад де Жерлан». Це команди 
ЗОШ № 3 м. Володимира-Волинського та ЗОШ
с. Зелений Гай. 

Фінал 2009 у бразильському Ріо-де-Жанейро 
не відбувся, тому в 2010 році найкращі команди 
серед 12-річних сезонів 2008/2009 та 2009/2010 
відповідно – ЗОШ № 73 м. Львова та ЗОШ № 27
м. Вінниці – змагалися в столиці ПАР Йоганнесбурзі, 
де влітку відбувся ЧС-2010. 

У 2011 році фінал пройшов у Мадриді на «Сантьяго 
Бернабеу», у 2012 – у Варшаві на Національному 
стадіоні, збудованому до УЄФА ЄВРО 2012ТМ.

«Кубок націй Данон» у цифрах:
- Чемпіонат: 12 років
- Учасники: 40 країн
- Щорічно: 2,5 млн. дітей віком 10-12 років
- Фінал 2010/2011 – Мадрид (Іспанія)
- 700 000 вболівальників з усього світу

http://www.danonenationscup.com.ua

Фінал українського «Кубка націй Данон» 2012 
року відбувся в Одесі. Переможець – ЗОШ № 1 з
м. Кременчука. Партнерами ААФУ та компанії 
«Данон» у проведенні «Кубка націй Данон» в 
Україні були  «Адідас», телеканал UBR, «Гала радіо» 
та газета «Сегодня».

В 2000 році до підтримки дитячого футболу 
України долучилася компанія «Данон». Навесні був 
проведений окремий турнір у віковій категорії U-12, 
переможець якого – кременчуцький «Атлант»  – 
взяв участь у першому міжнародному «Кубку націй 
Данон». Тоді у Франції, на паризькому «Стад де 
Франс», нашим юним футболістам вдалося посісти 
3 місце. Капітан команди Ігор Гордя пізніше грав за 
різні юнацькі збірні України. Разом з ним у команді 
під керівництвом Сергія Мурадяна виховувались 
брати Пашаєви і Дмитро Льопа.

Організатор та засновник міжнародного чемпіонату 
– компанія «Данон». Змагання визнані ФІФА та 

об’єднують футболістів 10-12 років з усього світу. 
Діти з 40 країн збираються на міжнародному 

фіналі, щоб розіграти Кубок, який вручає 
переможцям легенда світового футболу 

Зінедін Зідан, котрий багато років 
підтримує дитячий футбол. Девіз 

«Кубка націй Данон» – «Повір у свою 
мрію!». Головні цінності турніру – 

це єднання, задоволення від гри, 
дотримання правил (чесна 

гра), взаємоповага та 
культурний обмін.

З 

раїнського футболу

Організаторр таа засновнвнвнвнвнвнннвнвнииииикиии міжнародного чемпіонату

Фінал на “Стад де Жерлан” (Ліон)



Український «Кубок націй Данон» завжди є святом 
дитячого футболу, однак чи не найяскравішим став 
сезон 2011 року. Всеукраїнський фінал Кубка 
був зіграний у Донецьку на одному з найкращих 
стадіонів світу – «Донбас Арені».

Понад 6000 глядачів прийшли підтримати юних 
футболістів і дали їм можливість повірити в те, що мрії 
збуваються.

Команда-переможниця з м. Макіївки отримала 
путівку на міжнародний фінал у м. Мадрид (Іспанія), 
де змагалася з представниками 39 країн.

Патроном українського турніру є відомий 
футболіст Максим Шацьких.

Максим Шацьких: «Я знаю, що означає вірити у 
себе і свою мрію, і я знаю, що означає досягти 
бажаного. Підтримуючи «Кубок націй Данон», я 
хочу показати всім юним футболістам, як важливо 
йти назустріч мрії і вірити у свої сили. Бо кожен з 
них має шанс у майбутньому прийти нам на зміну 
і захищати честь українських клубів і збірної своєї 
країни».

Український «Кубоокоо наційй ДДанононнон» заааввжв ди є святом

де змагалася з представниками 39 країнї .
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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
Чемпіонат України серед аматорських 
команд сезону-2012 став шістнадцятим за 
рахунком під егідою Асоціації. Чимало з 
його учасників тепер успішно виступають у 
І та II українських професіональних лігах.   

Високий спортивний рівень змагань та 
глядацький інтерес до них забезпечується 
перш за все професіоналізмом 
керівників, відданою працею тренерів 
та безкорисливою допомогою меценатів 
аматорського футболу України. Особлива 
подяка – представникам органів влади 
різних рівнів, які знаходять можливість 
підтримувати сільські та міські команди 
задля втіхи та гарного дозвілля місцевих 
шанувальників футболу. Адже всього в 
Україні у першостях різних рівнів беруть 
участь більше 7 тисяч команд, а це понад             
120 тисяч учасників. Подекуди футбольні  
матчі – це єдині масові заходи, що збирають 
на стадіонах чи бодай майданчиках дітей, 
молодь, старше покоління та відволікають 
їх від буденності. Тож докладемо всіх 

зусиль, аби разом надалі дарувати 
вболівальникам неповторну святкову 

атмосферу, емоції та переживання від 
споглядання футбольного дійства.

КЗЕСО Каховка - чемпіон України 2002, 2004, срібний призер 2003, володар Кубка 2004

Молнія Сєверодонецьк - чемпіон 2003

Іван Одеса - чемпіон 2005

Бастіон Іллічівськ - чемпіон 2007Шахтар Свердловськ - чемпіон 2006

ФК Лужани - чемпіон 2008 Мир Горностаївка - чемпіон 2010



Сезон 1997-1998
1. «Енергетик» (Бурштин Ів.-Франківської обл.)
2. «Даліс» (Комишуваха Запорізької обл.)
3. «Кристал» (Пархомівка Харківської обл.)

Сезон 1998-1999
1. «Динамо» (Львів)
2. «Кристал» (Пархомівка Харківської обл.)
3. ГПЗ (Варва Чернігівської обл.)

Сезон 1999
1. «Дністер» (Овідіополь Одеської обл.)
2. «Техно-Центр» (Рогатин Ів.-Франківської обл.)
3. «Кристал» (Пархомівка Харківської обл.)

Сезон 2000
1. ГПЗ (Варва Чернігівської обл.)
2. ФК «Ніжин» (Ніжин Чернігівської обл.)
3. ФК «Ковель-Волинь» (Ковель Волинської обл.)

Сезон 2001
1. «Шахтар» (Луганськ)
2. «Моноліт» (Костянтинівка Донецької обл.)
3. «Угольок» (Димитров Донецької обл.)

Сезон 2002
1. КЗЕЗО (Каховка Херсонської обл.)
2. «Факел-ГПЗ» (Варва Чернігівської обл.)
3. «Водник» (Миколаїв)

Сезон 2003
1. «Молнія» (Сєверодонецьк Луганської обл.)
2. КЗЕСО (Каховка Херсонської обл.)
3. «Гірник» (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.)

Сезон 2004
1. КЗЕСО (Каховка Херсонської обл.)
2. «Словхліб» (Слов’янськ Донецької обл.)
3. «Єдність» (Плиски Чернігівської обл.)

Сезон 2005
1. «Іван» (Одеса)
2. «Фенікс-Іллічівець» (Калініне АР Крим)
3. ОДЕК (Оржів Рівненської обл.)

Сезон 2006
1. «Шахтар» (Свердловськ Луганської обл.)
2. «Грань» (Бузова Київської обл.)
3. «Ходак» (Черкаси)

Сезон 2007
1. «Бастіон» (Іллічівськ Одеської обл.)
2. «Єдність-2» (Плиски Чернігівської обл.)
3.  ФК «Лужани» (Чернівецька обл.)

Сезон 2008
1. ФК «Лужани» (Чернівецька обл.)
2. «Торпедо» (Миколаїв)
3. «Єдність-2» (Плиски Чернігівської обл.),
 «Локомотив» (Куп’янськ Харківської обл.)

Сезон 2009
1. «Єдність-2» (Плиски Чернігівської обл.)
2. «Торпедо» (Миколаїв)
3. «Ірпінь» (Гореничі Київської обл.),
 «Словхліб» (Слов’янськ Донецької обл.)

Сезон 2010
1. «Мир» (Горностаївка Херсонської обл.)
2. «Звягель-750» (Нов.-Волинський Житомирської обл.)
3. «Єдність-2» (Плиски Чернігівської обл.)
 ОДЕК (Оржів Рівненської обл.)

Сезон 2011
1. «Нове Життя» (Андріївка Полтавської обл.)
2. ФК «Путрівка» (Київська обл.)
3. ФК «Самбір» (Львівська обл.),
 «Торпедо» (Миколаїв)

Сезон 2012
1. «Карпати» (Коломия Івано-Франківської обл.)
2. «Локомотив» (Куп’янськ Харківської обл.)
3. «Гвардієць» (Гвардійське АР Крим),
 «Совіньйон» (Таїрове Одеської обл.)

ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ 
СЕРЕД АМАТОРСЬКИХ КОМАНД 1998-2012

Нове Життя Андріївка - чемпіон 2011 Карпати Коломия - чемпіон 2012
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Ми піклуємось про майбутнє українського футболу

Разом із чемпіонатом України Асоціація 
проводить розіграш Кубка України 
серед аматорських команд. Участь у 
турнірі беруть володарі обласних Кубків 
та лідери регіональних змагань.

З сезону 2006/2007 володарі, а з 
2011/2012 – і володарі, і фіналісти 
Кубка України серед аматорів беруть 
участь у національному Кубку України.

ВОЛОДАРІ ТА ФІНАЛІСТИ КУБКА УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ
СЕРЕД АМАТОРСЬКИХ КОМАНД 1998-2012

Сезон 1997-1998 
Володар Кубка – «Зоря» (Хоростків Тернопільської обл.)
Фіналіст – «Даліс» (Комишуваха Запорізької обл.)

Сезон 1998-1999 
Володар Кубка – ГПЗ (Варва Чернігівської обл.)
Фіналіст – «Троянда-Експрес» (Гірка Полонка Волинської обл.)

Сезон 1999
Володар Кубка – «Шахта «Україна» (Українськ Донецької обл.)
Фіналіст – «Троянда-Експрес» (Гірка Полонка Волинської обл.)

Сезон 2000
Володар Кубка – ФК «Лужани» (Лужани Чернівецької обл.)
Фіналіст – «Кристал» (Пархомівка Харківської обл.)

Сезон 2001
Володар Кубка – «Південьсталь» (Єнакієве Донецької обл.)
Фіналіст – СК «Перечин» (Закарпатська обл.)

Сезон 2002
Володар Кубка – «Гарай» (Жовква Львівської обл.)
Фіналіст – «Рудь» (Житомир)

Сезон 2003
Володар Кубка – «Єдність» (Плиски Чернігівської обл.)
Фіналіст – ОДЕК (Оржів Рівненської обл.)

Сезон 2004
Володар Кубка – КЗЕСО (Каховка Херсонської обл.)
Фіналіст – «Хіммаш» (Коростень Житомирської обл.)

Сезон 2005
Володар Кубка – «Південьсталь» (Єнакієве Донецької обл.)
Фіналіст – «Хіммаш» (Коростень Житомирської обл.)

Сезон 2006
Володар Кубка – «Карпати» (Кам’янка-Бузька Львівської обл.)
Фіналіст – «Колос» (Нікопольський р-н Дніпропетровської обл.)

Сезон 2007
Володар Кубка – «Єдність-2» (Плиски Чернігівської обл.)
Фіналіст – «Торпедо» (Миколаїв)

Сезон 2008
Володар Кубка – «Ірпінь» (Гореничі Київської обл.)
Фіналіст – «Галичина» (Львів)

Сезон 2009
Володар Кубка – «Карпати» (Яремче Івано-Франківської обл.)
Фіналіст – «Ходак» (Черкаси)

Сезон 2010
Володар Кубка – «Берегвідейк» (Берегове Закарпатської обл.)
Фіналіст – «Словхліб» (Слов’янськ Донецької обл.)

Сезон 2011
Володар Кубка – ФК «Буча» (Київська обл.)

Фіналіст – «Гвардієць» (Гвардійське АР Крим)

Сезон 2012 
Володар Кубка – «Нове Життя» (Андріївка 

Полтавської обл.)
Фіналіст – ОДЕК (Оржів 

Рівненської обл.)

Шахта Україна Українськ - володар Кубку 1999

Гарай Жовква - володар Кубку 2002

Єдність-2 Плиски - володар Кубку 2007

Ірпінь Гореничі - володар Кубку 2008

Карпати Яремче - володар Кубку 2009

Берегвідейк Берегово - володар Кубку 2010



КУБОК УКРАЇНИ
У 2005 році Асоціація звернулася до Професіональної 
футбольної ліги України з пропозицією включити 
до числа учасників розіграшу національного Кубка 
з футболу аматорську команду – володаря Кубка 
України серед аматорів.

ПФЛ підтримала таку ініціативу й уже в сезоні 
2006/2007 володар аматорського Кубка стартував у 
1/32 розіграшу національної Чаші. 

«Хіммаш» – «Закарпаття» – 1:3. 
11.08.2006 р. Коростень. Стадіон «Спартак». 2000 глядачів.

Наступного сезону – 2007/2008 рр. – у першому 
попередньому етапі розіграшу стартувала львівська 
«Галичина», яка змінила назву та прописку, 
виступаючи серед аматорів у 2006 році як «Карпати» 
(Кам’янка-Бузька).

«Галичина» – «Енергія» (Южноукраїнськ) – 3:2 (д.ч. – 1:0). 
20.07.2007. Львів. Стадіон «Сокіл». 400 глядачів.
Це була перша і не остання перемога аматорів над 
професіоналами.

Другий попередній етап:
«Галичина» – ПФК «Олександрія» – 0:1. 
08.08.2007. Львів. Стадіон «Сокіл». 700 глядачів.

Цікавим видався сезон 2008/2009. У національному 
Кубку одночасно брали участь дві команди одного 
клубу. Йдеться про «Єдність» – професіоналів  та 
«Єдність-2» – аматорів з села Плиски Борзнянського 
району Чернігівської області. 

«Єдність-2» (Плиски) – «Гірник-спорт» (Комсомольськ) – 3:0. 
16.07.2008. Плиски. Стадіон «Єдність». 600 глядачів. 

«Єдність-2» – «Дністер» (Овідіополь) – 2:4. 
06.08.2008. Плиски. Стадіон «Єдність». 1000 глядачів.

Далі аматорів у Кубку представляла команда «Ірпінь» 
з села Гореничі Київської області. У турнірі «Ірпінь» 
зіграла лише матч другого попереднього етапу проти 
першолігової на той час луцької «Волині».

«Ірпінь» – «Волинь» – 1:4.
05.08.2009. Буча. Стадіон «Ювілейний». 1000 глядачів.

Сезон 2010/2011. Представник Івано-Франківської 
області – «Карпати» з Яремче, змусив тоді добряче 

понервувати прихильників луцької «Волині», яка вже 
була клубом Прем’єр-ліги. 

«Карпати» – «Верес» (Рівне) – 3:0.
28.07.2010. Яремче. Стадіон «Карпати». 1500 глядачів.

«Карпати» – МФК «Миколаїв» – 1:0.
18.08.2010. Яремче. Стадіон «Карпати». 1500 глядачів.

1/16 фіналу. «Карпати» – «Волинь» – 4:5 (3:0).
21.09.2010. Яремче. Стадіон «Карпати». 3000 глядачів.

Перед початком нового сезону Асоціація звернулася 
до ПФЛ з пропозицією залучати до участі в Кубку не 
лише володаря аматорського Кубка, а й фіналіста. 
Діставши згоду, ААФУ делегувала в Кубок України 
«Берегвідейк» з м. Берегового, що на Закарпатті, та 
«Словхліб» зі Слов’янська Донецької області. Обидва 
колективи зуміли повторити досягнення яремчанських 
«Карпат» і дійшли до 1/16 фіналу. 

 «Берегвідейк» – «Кристал» (Херсон) – 1:0.
16.07.2011. Берегове. Стадіон «Дружба». 3000 глядачів.
Гол – Калапач (31).

«Берегвідейк» – «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) – 1:0.
17.08.2011. Берегове. Стадіон «Дружба». 2000 глядачів.
Гол – Теплий (15).

«Словхліб» – ФК «Одеса» – 1:0.
17.08.2011. Слов’янськ. Стадіон «Хімік». 1000 глядачів.
Гол – Фомич (90+1).

1/16 фіналу. «Берегвідейк» – «Металіст» (Харків) – 0:3.
21.09.2011. Берегове. Стадіон «Дружба». 5000 глядачів.

«Словхліб» – «Зоря» (Луганськ) – 0:2.
21.09.2011. Слов’янськ. Стадіон «Хімік». 4800 глядачів.

У сезоні 2012/2013 склалося так, що волею жереба 
обидві аматорські команди були вибиті з Кубка 
одним клубом ІІ ліги – «Украгрокомом» з Приютівки 
Олександрійського району Кіровоградської області.

ФК «Буча» (Київська обл.) – «Украгроком» (Приютівка) – 1:2.
25.07.2012. Буча. Стадіон «Ювілейний». 400 глядачів.

«Гвардієць» (Гвардійське АР Крим) – «Украгроком» 
(Приютівка) – 1:3.
22.08.2012. Гвардійське. Стадіон «Гвардієць». 300 глядачів.

Словхліб Слов’янськ - фіналіст Кубку 2010 Гвардієць Гвардійське - фіналіст Кубку 2011
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Ми піклуємось про майбутнє українського футболу

КУБОК РЕГІОНІВ УЄФА

УФЕІ Ірпінь - аматорська збірна 1999

Дністер Овідіополь - чемпіон 1999

КЗЕСО Каховка - чемпіон 2002, 2004

Доробок українських команд в Кубку регіонів УЄФА

Метою Кубку регіонів УЄФА є визнання майстерності гравців-аматорів, 
які не грають на професійному рівні. Інтерес до турніру демонструє, що 
велика кількість людей грає у футбол заради самого футболу, а не заради 
винагороди. 

Турнір започатковано Комітетом УЄФА з аматорського футболу в 1999 
році. Формат передбачає проведення турніру кожні два роки. Він відкритий 
для представників всіх 52 членів УЄФА.

Перша ж участь у турнірі принесла нашій команді 
бронзові нагороди. Відбірний турнір відбувсь у Києві 
та Київській області, а команда була створена на 
базі Українського фінансово-економічного інституту 
(Ірпінь).

Наступні два розіграші, в 2000 і 2002 роках, команди України — «Дністер» (Овідіополь) і 
«Південьсталь» (Єнакієве), приймаючи, відповідно, участь у відбірних змаганнях у Болгарії 
та Азербайджані, зайняли в своїх групах другі місця, поступившись господарям, і не змогли 
кваліфікуватися до фінальних турнірів.

У ї Д і ((ООО і і ) і

Південьсталь Єнакієве - володар Кубку 2001, 2005

IV сезон 2004/2005 років не залишився без нагород 
для українських аматорів і приніс Україні другу в історії 
«бронзу» на фіналі у польському Кракові. Відбірні 
змагання проходили на Херсонщині, у Каховці. Інвестиції 
Каховського заводу електрозварювального обладнання, 
який очолює палкий прихильник футболу Герой України 
Ярослав Іванович Микитин, у спортивну інфраструктуру 
та підготовку команди до виступу в Кубку регіонів 
виправдалися. На  думку  фахівців,  команда Віктора  
Коваленка  була  однією  з  найсильніших  на фіналі і 
реально претендувала на перше місце.

Ярослав Микитин                        Петро Безносенко Віктор Коваленко                                             Андрій Біба



2005 року чемпіоном України та учасником V Кубку 
регіонів УЄФА став одеський  ФК  “Іван”.  Переможний  
відбірний  турнір відбувся в Одесі. Фінал проходив у 
болгарських містах Слівен та Стара Загора, де одесити
стали п’ятими.

Іван Одеса - чемпіон 2005

В VI Кубку регіонів українській команді не вдалося 
подолати відбірний рубіж. У 2008 році в Румунії, у 
Бухаресті, наш представник – ФК «Бастіон» з Іллічівська 
Одеської області, чемпіон України серед аматорських 
команд 2007 року, посів лише друге місце, поступившись 
у вирішальному поєдинку місцевій “Олтенії”.

Бастіон Іллічівськ - чемпіон 2007

У   VII  Кубку  регіонів  УЄФА  Україну  на  євроарені 
представляла аматорська команда футбольного 
клубу «Єдність» з села Плиски Борзнянського району 
Чернігівської області. Вкотре один із восьми відбірних 
турнірів відбувся в Україні — у м. Чернігові та с. Плиски. 
За підсумками жеребкування нашими суперниками 
стали лідери аматорського футболу своїх країн: 
«Яловень» (Молдова), «РФШ/Фламінко» (Латвія), 
«Чевік» (Азербайджан). Всіх їх перемогла «Єдність» із 
загальним рахунком 15:0.

Фінал відбувся у португальському регіоні Брага. Можливо, 
Єдність-2 Плиски - чемпіон 2009

Неможливо завжди перемагати, як би цього не хотілося. 
У сезоні 2012/2013, у домашньому відбірному турнірі, 
українським аматорам не поталанило. Спочатку 
із жеребом, який поставив у нашу групу іспанську 
«Каталонію», бельгійські «Ардени» та словенську 
«Любляну». Потім — з організаційної точки зору, коли 
через вимоги регламенту змагань довелося об’єднувати 
чемпіона та срібного призера чемпіонату України 2011 
року для створення боєздатної аматорської команди 
«Нове Життя – Путрівка».

Початок турніру, що проводився у Київській області, був 
Нове Життя - Путрівка - аматорська збірна 2012

феєричний успіх у відбірному турнірі зіграв злий жарт із командою, бо, на жаль, «Єдність» поступилася в усіх трьох 
матчах групового турніру. Хоча команду й підтримували до 100  вболівальників, які прибули у Португалію, – то була 
найчисельніша група підтримки українських аматорів у фіналах Кубка регіонів.

більш ніж оптимістичний. На стадіоні Національного університету державної податкової служби України з рахунком 
3:0 була обіграна словенська «Любляна». Проте мінімальний програш «Арденам» поставив під сумнів перспективу 
посісти перше місце. Лише велика перемога в останньому турі над «Каталонією» з однойменної іспанської провінції 
дарувала нам путівку до фіналу. Хоча, поки «Любляна» вела у рахунку з «Арденами», нас влаштовував будь-
який переможний рахунок. Однак – 1:4. Наші аматори не спромоглися нічого протиставити більш технічним 
каталонцям.
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Ми піклуємось про майбутнє українського футболу

В 2006 і 2008 роках Асоціація аматорського футболу отримала 
відзнаки УЄФА за активну роботу з розвитку масового футболу 
в Україні.

Передумовою цього була подальша популяризація і розвиток 
змагань «Шкіряний м’яч», залучення до участі у них дедалі 
більшої кількості дітей. 

Здобуттю високої відзнаки сприяв традиційний на той час 
турнір з міні-футболу «Граємо за Україну разом!», в якому 
змагалися дитячі команди, команди працівників районних, 
обласних державних адміністрацій, виконавчих комітетів 
міськрад, банківських установ.

У 2000 році Асоціація стала ініціатором проведення 
Всеукраїнського турніру серед дітей-сиріт зі шкіл-інтернатів. 
Цікавий задум пройшов довгий шлях до втілення. Чимало зусиль 
доклали регіональні федерації футболу. В переважній частині 
регіонів України було проведено обласні змагання, зокрема 
Асоціація провела їх у Київській області серед чотирьох команд. 
Переможці цих турнірів заслужено здобули путівки до фіналу 
– команди шкіл-інтернатів Вінницької, Дніпропетровської, 
Донецької, Кіровоградської, Миколаївської, Тернопільської та 
Черкаської областей.

Велася активна робота з пропаганди масового футболу: 
підготовка, друк та розсилання спецвипусків газети 
«Український футбол», підготовка та друк спеціальних видань 
«Шкіряний м’яч» – 1998, «Шкіряний м’яч» – «Три роки 
відродження», «Шкіряний м’яч» – 2002, «Масовий футбол 
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України» – 2003, «Посібник для спортсменів і тренерів аматорського 
футболу» (2005 р.), «Масовий футбол України» – 2006.

У 2008 році був започаткований футбольний турнір пам’яті 
заслуженого тренера України, кавалера ордена УЄФА «За заслуги», 

людини, що більше 50 років працювала в аматорському футболі 
України – Петра Івановича Безносенка. Турнір проводиться щороку 

в березні у Херсонській області з участю професіональних та 
провідних аматорських колективів південних регіонів України.

Поряд з цим, велася постійна робота із залучення команд 
до участі в регіональних першостях і змаганнях на 

всеукраїнському рівні. Надавалася допомога міським 
(районним) федераціям в організації дитячих і 

аматорських змагань.

За 15 років роботи Асоціацією було придбано і 
передано дитячим та аматорським командам 1438 командних комплектів футбольної форми, 9 100 футбольних 

м’ячів. В 2010 році ААФУ взяла участь у комплектуванні 450 спеціальних рюкзаків «Все для занять футболом», 
які були передані у регіони для заохочення дитячих команд та їх тренерів. Набори містили необхідний інвентар 

для теоретичних і практичних занять футболом. Також для тренерів та місцевих організаторів у 2010 році 
Асоціація випустила методичні рекомендації з організації і проведення турнірів «Шкіряного м’яча» на 

різних етапах.

Щороку проводяться семінари для керівників регіональних штабів клубу «Шкіряний м’яч». 
Починаючи з 2009 року всі діти, які беруть участь у Всеукраїнських зональних турнірах 

«Шкіряний м’яч», отримують пам’ятні подарунки, а надання подарунків всім без винятку 
учасникам фінальних турнірів, незалежно від зайнятого командою місця, віддавна є 

правилом «Шкіряного м’яча».

З метою надання фінальним змаганням «Шкіряного м’яча» більшої
врочистості під час проведення фіналів у м. Києві нагородження

переможців проводилося у перервах матчів Національної збірної 
України та команд Прем’єр-ліги.

На сьогодні «Шкіряний м’яч» – це не тільки масовість, адже 
змагання вже проводяться у чотирьох вікових групах 

учасників (U-11, 12, 13, 14), але й якість організації, 
особливо Всеукраїнських зональних і фінальних 

змагань. Вагома заслуга у цьому належить 
головам регіональних федерацій і 

керівникам регіональних штабів, 
які безпосередньо займаються 

організацією турнірів.

Безносенко Петро Іванович
(14.02.1924 – 21.02.2007)
Учасник бойових дій під час Великої вітчизняної війни.
1951 – інструктор з футболу ЦР ДСТ “Колгоспник”
1952-1954 – тренер сільської збірної команди України, переможець 
першості СРСР серед сільських команд
1958 – член Президії Федерації футболу УРСР
1963 – тренер збірних команд СРСР по УРСР
1972 – член Ради Федерації футболу СРСР
1980 – член оргкомітету з проведення Олімпійських ігор з футболу. 
Нагороджений Грамотою Верховної Ради України
1984 – почесне звання “Заслужений тренер України”
1991 – почесний член Федерації футболу України
1994 – голова КДК ФФУ
2005 – почесна відзнака УЄФА “За Заслуги”



ВІДЗНАКИ АКТИВІСТІВ ААФУ
27 травня 2008 року в Будинку футболу ФФУ відбулося 
урочисте зібрання з нагоди 10-річниці заснування Асоціації 
аматорського футболу України. Серед почесних гостей, які 
завітали, аби засвідчити визнання роботи Асоціації, були 
представники Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту, Міністерства освіти і науки України, керівники 
Федерації футболу України, Професіональної футбольної 
ліги України, регіональних федерацій футболу, спортивних 
товариств. Бо ж робота ААФУ була б не такою ефективною 
без тісної щоденної співпраці зі всіма цими установами та 
організаціями.

Всі описані у цьому буклеті заходи 
масового футболу під егідою 
ААФУ, їх організація, проведення 
та розвиток неподільно пов’язані 
з активною роботою першого 
віце-президента Асоціації Оле-
ксандра Каденка, обраного на 
цю посаду в 2007 році. Вагомим 
також є його внесок у розвиток 
українського футболу на посаді 
заступника голови Комітету 
масового футболу Федерації 
футболу України.

Тому Асоціація аматорського 
футболу з радістю сприйняла 
звістку, що за підсумками 
щорічного загальноєвропейсько-
го конкурсу з масового футболу 
Виконком УЄФА у 2010 році 
визнав Олександра Каденка 
найкращим організатором за-
ходів масового футболу.

Для участі в урочистостях Асоціація запросила багатьох керівників, тренерів команд-призерів «Шкіряного м’яча» та аматорських 
команд, ветеранів футболу. Всі вони удостоїлись подяк за розвиток масового футболу України та чимало подарунків на згадку 
про пам’ятну подію. Президент Асоціації Федір Шпиг висловив щиру подяку всім палким ентузіастам, які опікуються майбутнім 
українського футболу.

Вагомим визнанням успіху «Шкіряного м’яча» в Україні стало присвоєння Указом Президента України Андрію Андрійовичу Бібі 
почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

У 2011 році, з нагоди 20-річчя Федерації 
футболу України, Указом Президента 
України Федора Івановича Шпига 
нагороджено орденом князя Ярослава 
Мудрого V ступеня.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 1096/2011

Про відзначення державними нагородами 
України (витяг)

За вагомий особистий внесок у розвиток 
вітчизняного футболу, досягнення високих 
спортивних результатів, багаторічну 
сумлінну працю та з нагоди 20-річчя 
Всеукраїнської спортивної громадської 
організації «Федерація футболу України» 
постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава 
Мудрого V ступеня

ШПИГА Федора Івановича - президента 
Асоціації аматорського футболу України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
1 грудня 2011 року

Українські аматори у 2011 році були відзначені й УЄФА. 
На цей раз високу оцінку здобув аматорський ФК «Діназ» 
із Вишгорода Київської області (створений у 1996 р. ).

«Діназ» удостоївся бронзової нагороди у загально-
європейському конкурсі на найкращий аматорський 
футбольний клуб з розвитку масового футболу.

Загальна кількість членів клубу перевищує 500 чоловік. 
Клубу належить  навчально-тренувальна  база зі штучним 
покриттям у селі Лютіж, також використовується газон з 
натуральним покриттям у селі Демидів.

Почесним президентом ФК «Діназ» є народний депутат 
України Ярослав Москаленко.

З  нагоди 20-річчя ФФУ у 2011 році 
Олександр Каденко був відзначений
Почесною грамотою Верховної Ради 
України.
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Перелік лауреатів:

1. У номінації «Найкраща загальнополітична  газета (відділ спорту)»: 
- газета «Сім днів» (м. Рівне)
- газета «Зоря Полтавщини» (м. Полтава)
- газета «Сільські вісті» (м. Київ)

2. У номінації «Найкраща спортивна газета»:
- газета «Футбольное обозрение» (м. Луганськ)
- газета «Матч. Районний вісник» (м. Івано-Франківськ)
- газета «Спортревю» (м. Кіровоград)

3. У номінації «Найкраща спортивна радіопрограма (відділ або редакція)»:
- програма «Планета спорту» (Національна радіокомпанія України)
- програма «Спортивний майданчик» (Національна радіокомпанія України)
- програма «Овертайм» (радіо «Ера»)

4. У номінації «Найкраща спортивна телепрограма (відділ або редакція)»:
- телекомпанія «Київ»
- програма «Футбольный полуостров» (телекомпанія «ІТВ», м. Сімферополь)
- програма «Пас» (м. Львів)

5. У номінації «Найкраще електронне Інтернет-видання (відділ спорту)»:
- Національне інформаційне агентство УКРІНФОРМ
- Буковинський спортивний портал «SportBuk.com» (м. Чернівці)
- «Миколаївський футбол» (м. Миколаїв)

6. У номінації «Найкращі спортивні журналісти (газет і журналів)»:
- Микола Моторний («Сільські вісті»)
- Артур Валерко (газета «Вперед», смт. Бородянка Київської області)
- Віктор Береговий (газета «Деснянська вільна», м.  Чернігів)

7. У номінації «Найкращі спортивні радіожурналісти року»:
- Вадим Корженко (програма «Планета спорту» Національної радіокомпанії України)

СВІТ АМАТОРСЬКОГО ФУТБОЛУ-2011

- Сергій Гайдук (програма «Сівер-центр» Чернігівської державної ТРК)
- Віктор Пономаренко (Черкаська обласна телерадіокомпанія «Рось»)

8. У номінації «Найкращі спортивні тележурналісти року»:
- Олександр Крупіца («Спортивна панорама Херсонщини»)
- Михайло Ревенко (телеканал «ТВ-5 спорт», м. Запоріжжя)
- Василь Тріска (м. Львів)

9. У номінації «Найкращі спортивні фотожурналісти року»:
- Павло Кубанов, 
- Олександр Задірака
- Олександр Лепетуха

10. У номінації «Найкращий інформаційний партнер року»:
- газета «Голос України»

- газета «Сегодня»
- газета «Сільські вісті»

Разом із численними подарунками, сувенірами та 
грошовими преміями лауреати були нагороджені 

відповідними дипломами Асоціації аматорського 
футболу та почесними грамотами Асоціації 

спортивних журналістів.

Цікавий конкурс відбувся у 2011 році – «Світ аматорського футболу-2011» ім. В. Боденчука, покликаний відзначити найактивніші 
ЗМІ, які висвітлюють заходи дитячо-юнацького та дорослого аматорського футболу України. Протягом усього року до ААФУ від 
численних регіональних та всеукраїнських засобів масової інформації — друкованих, електронних видань, теле-, радіокомпаній 
надходили матеріали, що містили інформацію про перебіг дитячо-юнацьких та аматорських змагань у нашій державі.

Опрацювання всього обсягу інформації зайняло чимало часу та врешті лауреати були визначені. Їх відзначення відбулося у 
Будинку футболу ФФУ спільно з Асоціацією спортивних журналістів України та Національною спілкою журналістів України. 
Заслужені відзнаки переможцям вручали президент Всеукраїнського клубу “Шкіряний м’яч” заслужений майстер спорту Андрій 
Біба, перший віце-президент ААФУ Олександр Каденко, віце-президент ФФУ Анатолій Біденко та віце-президент Асоціації 
спортивних журналістів України Богдан Білейчук.



COCA-COLA – ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР ЗМАГАНЬ 
«ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ – КУБОК COCA-COLA»

Компанія Соса-Сola – світовий лідер з 
виробництва популярних напоїв.

Вже понад століття Компанія випускає 
найрізноманітніші напої, що стали частиною 
щоденного раціону мільйонів людей у всьому 
світі. Понад 500 торгових марок Компанії  
продаються у 206 країнах. Одним із напрямів 
громадської роботи в Україні Kомпанія
Соса-Сola вважає підтримку громадських заходів, 
спрямованих на пропаганду активного способу 
життя та ідей олімпізму. З 2010 року Компанія 
Соса-Сola в Україні стала партнером Турніру, 
відтепер він має офіційну назву «Шкіряний м’яч 
– Кубок Соса-Сola».

Компанія Coca-Cola – найбільший у світі виробник 
напоїв – дарує споживачам свіжість більш ніж 
500 газованих та негазованих напоїв. Окрім 
Coca-Сola, найдорожчого бренду у світі, до 
портфоліо Компанії входять такі бренди, як
Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater,
Powerade, Minute Maid, Simply and Georgia та Del 
Valle. Глобально, Компанія — постачальник № 1 
газованих напоїв, кави, соків та соковмісних напоїв. 
Компанія має найбільшу систему дистрибуції у 

всьому світі, жителі більш ніж 200 країн світу 
насолоджуються її напоями, споживаючи 
1,7 мільярда порцій на день. Беручи на себе 
зобов’язання щодо сталого розвитку суспільства, 
Компанія спрямовує свою діяльність на ініціативи 
щодо зменшення наслідків техногенної діяльності 
людства, підтримує активний здоровий спосіб 
життя, створює безпечне середовище для колег 
та партнерів, сприяє підвищенню економічного 
розвитку суспільств на ринках, де здійснює 
діяльність. Разом із колегами-ботлерами входить 
до 10 найбільших роботодавців, об’єднуючи  
більш ніж 700 000 працівників системи
Coca-Cola.

Coca-Cola асоціюється з футболом з часів першого 
чемпіонату світу в Уругваї в 1930 році. 

Coca-Cola  є одним із найдавніших корпоративних 
партнерів ФІФА, співпраця з якою розпочалася 
ще у 1974 році. Офіційне співробітництво з УЄФА 
було розпочате у 1988 році. Coca-Cola  підтримує 
футбол на будь-якому рівні: від аматорського до 
таких апофеозних подій, як Кубок світу ФІФА та 
Кубок Європи.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР АСОЦІАЦІЇ

АТ «Молочний альянс» — група компаній, що об’єднує потужні 
підприємства з виробництва та реалізації основних видів молочної 
продукції, лідер молочної галузі України.

Історія АТ «Молочний альянс» розпочалася у 2000 році з 
придбання кількох виробничих підприємств, які в 2006 році було 
офіційно об’єднано у групу компаній.

Сьогодні «Молочний альянс» — компанія з централізованою 
структурою управління фінансами, закупівлею, маркетингом, 
виробництвом, логістикою та продажем. До складу групи 
компаній входять дев’ять виробничих підприємств молочної галузі: 
Пирятинський, Баштанський, Золотоніський, Городенківський і 
Новоархангельський заводи, котрі виготовляють сири,  Яготинський 
маслозавод  та новий завод дитячого молочного харчування 
- філія Яготинського  маслозаводу «Яготинське для дітей», які 
спеціалізуються на цільномолочній та кисломолочній продукції, 
а також Тростянецький та  Варвинський молзаводи.  Продаж 
продукції підприємств в Україні та за кордоном забезпечують 
компанії «Еталонмолпродукт» і Торговий Дім «Еталон». Продукція 
АТ «Молочний Альянс» випускається під брендами «Пирятинъ», 

«Славія», «Яготинське», «Яготинське для дітей», «Здорово» та 
«Златокрай». Продуктовий портфель компанії збалансований 

таким чином, що ньому є пропозиції для всіх верств 
населення в різних товарних категоріях молочного та 

сирного ринків.

 «Молочний альянс» — це бізнес, що стабільно 
та впевнено розвивається. Компанія  де-

монструє стійку позитивну динаміку 
зростання. За останні три роки 

підприємствами групи було 
перероблено більш 

ніж 1,5 млн. тонн 



молока. Виробництво готової молочної продукції 
становило в 2012 р. сукупно майже 148 тис. тонн, 
продемонструвавши 24% зростання відносно 
2009 року. Виріс і чистий дохід від реалізації, 
який становив близько 2,6 млрд. грн., що на 45% 
більше порівняно з 2009 роком. Частка компанії 
у виробництві цільномолочної продукції зросла за 
цей період з 3 до 7% ринку України, з виробництва 
натуральних сирів компанія утримала першість 
і в 2012 році з часткою 22%, а з експорту цієї 
продукції є безумовним лідером з часткою 32%. 
Успішний розвиток підприємства протягом всіх 
років зумовлений чітким дотриманням пріоритетів, 
визначених на початку діяльності компанії з 
прицілом на майбутнє:  

-  турботою про здоров’я своїх споживачів, 
відповідно і про здоров’я всієї нації;
- натуральністю продукції та її високою якістю 
(принципове невикористання рослинних жирів та 
усіх шкідливих для здоров’я речовин);
-  постійним оновленням технологічних процесів 
та обладнання.

Компанія перебуває в безперервному пошуку 
нових прогресивних рішень та нових продуктів. 
Впроваджуються інноваційні технології - за 
останні п’ять років освоєно понад 500 млн.грн. 
капітальних інвестицій, постійно вдосконалюються 
принципи управління бізнесом, зокрема, всі 
найбільші заводи сертифіковані за міжнародними 
стандартами управління та контролю якості ISO 
9000  та ХАССП, що дає змогу підприємствам 
«Молочного Альянсу» відповідати сучасним 
вимогам ринку. Яскравим прикладом є новий 
спеціалізований завод дитячого харчування 
«Яготинське для дітей», введений в експлуатацію 

наприкінці 2012 року. Технологічно довершене 
виробництво, оснащене новітнім обладнанням від 
європейських виробників,  відповідає українським 
та міжнародним стандартам якості та в змозі 
забезпечити десятки тисяч українських дітлахів 
корисними й необхідними для них молочними 
продуктами.

Пріоритетними для АТ «Молочний альянс» є 
питання екології та охорони довкілля. Активна 
громадянська позиція підприємства полягає 
в небайдужому та дбайливому ставленні до 
природних ресурсів. Протягом останніх трьох 
років здійснено багатомільйонні вкладення 
у будівництво власних нових очисних 
споруд на Баштанському та Золотоніському 
заводах, реконструкцію існуючих споруд 
для Пирятинського сирзаводу, а також 
впровадження нанофільтраційних установок, 
котрі унеможливлюють потрапляння сироватки у 
заводські стоки. 

Компанія активно спонсорує соціальні, оздоровчі, 
гуманітарні та творчі проекти, допомагає дитячим 
будинкам і спортивним клубам, виділяючи на це 
сотні тисяч гривень.

АТ «Молочний альянс» з оптимізмом та 
впевненістю дивиться у майбутнє. Досвідчена 
та згуртована команда менеджерів-однодумців 
докладає всіх зусиль, щоб підприємство 
залишалося лідером молочної галузі України і 
постачальником улюбленої молочної продукції в 
кожну українську оселю.

Ми плануємо неможливе, і воно стає реальністю!
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adidas – ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ААФУ

Компанія забезпечує спортивним екіпіруванням та інвентарем українські команди, які беруть участь у 
Кубку регіонів УЄФА. Проте пріоритетним є співробітництво ААФУ і adidas у сфері розвитку дитячого 
футболу. adidas забезпечує футбольними м’ячами і призовою екіпіровкою фіналістів «Шкіряного м’яча 
– Кубка Coca-Cola» та «Кубка націй Данон». Щороку надається екіпіровка для очільників регіональних 
штабів «Шкіряного м’яча». Підтримала компанія й переможців «Шкіряного м’яча – Кубка Coca-Cola», 
які представляли Україну на І Міжнародному «Шкіряному м’ячі» у Санкт-Петербурзі.

adidas Group – один зі світових лідерів спортивних товарів, який пропонує широкий асортимент продукції 
під такими основними брендами, як adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport и Reebok-CCM Hockey. 
Головний офіс Групи знаходиться у Німеччині, в місті Герцогенаурах. У штаті Групи працює більше

46 000 співробітників (www.adidas-Group.com).

аdidas є Офіційним спонсором і постачальником м’ячів для всіх основних футбольних турнірів 
UEFA и FIFA. Крім цього, аdidas співпрацює з футбольними федераціями України, Росії, Іспанії, 
Парагваю, Аргентини, Данії, Німеччини, Греції, Японії, Венесуели, Мексики та ПАР. В екіпіровці 

аdidas виступають такі знамениті футбольні клуби, як Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid, АС 
Milan, ЦСКА Москва, «Динамо» Київ, «Металіст» Харків, а також кращі футболісти світу: 

Ліонель Мессі, Давид Вілья, Стівен Джеррард, Карім Бензема, Френк Лемпард, Ікер 
Касільяс, Робін ван Персі.

Нагородження фіналістів «Шкіряного м’яча» Учасник Кубка регіонів УЄФА 12/13 – «Нове Життя – Путрівка»



ДАНОН — ЗАСНОВНИК І ОРГАНІЗАТОР 
ВСЕСВІТНЬОГО ТУРНІРУ КУБОК НАЦІЙ ДАНОН

Група компаній «Данон» – світовий лідер з 
виробництва молочних продуктів. Місія «Данон» 
– нести здоров’я через харчові продукти якомога 
більшій кількості людей у світі. Компанія «Данон» 
працює в Україні з 1998 року. Сьогодні компанія 
реалізує в Україні широкий спектр продуктів під 
марками: «Актимель», «Активіа», «Растішка», 
«Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок». 
У 2006 році компанія придбала молокозавод 
«Родич» у м. Херсоні, котрий був модернізований 
і тепер має назву «Данон Дніпро».

В 2011 році завершився процес об’єднання 
компаній «Данон» і «Юнімілк». До активів 
«Данон» приєдналися Київський міський 
молокозавод «Галактон» і Кременчуцький міський 
молокозавод «Кремез». На підприємствах 
випускаються продукти таких знакових торгових 
марок, як «Галактон» і «Кремез», а також 
традиційні торгові марки «Простоквашино», 
«Тема», «Смішарики», «БіоБаланс» і т.д.

http://www.danone.com

нійй «Дааааанннонн н» – світовий лідер з В 2011 роцііі і заззазз вершшививсяся ппрорр цеееееееес об’єднання 

ЗОШ № 1 м. Кременчука на фіналі всесвітнього «Кубку націй Данон» у Варшаві
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ПАРТНЕРИ ААФУ 1998-2012
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Генеральний спонсор Асоціації

Технічний партнер  Асоціації

Інформаційні партнери

Україна, 01133 (а/с 55)
м. Київ, пров. Лабораторний, б. 7А, оф. 214
Тел.: (044) 521-05-56
Факс: (044) 521-06-24
http://www.aafu.org.ua
E-mail: info@aafu.org.ua
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Титульний спонсор змагань 
“Шкіряний м’яч - Кубок Coca-Cola”

Титульний спонсор змагань 
“Шкіряний м’яч - Кубок Coca-Cola”

Генеральний спонсор змагань 
“Кубок націй Данон”

Генеральний спонсор змагань 

Технічний партнер Асоціації


