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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 ступеню. 

2011 року став лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу «Вікторія футболу» в номінації 
«Меценат футболу», за підсумками  
якого  обиралися кращі з кращих у різних 
видах футбольної діяльності за 20 років 
незалежності України.

ШПИГ
Федір
Іванович

Федір Шпиг: «Виховуємо не тільки фахових футболістів, а й справжніх патріотів України!»

Футбол для кожного з нас – більше, ніж гра. Футболісти намагаються показати все, на що здатні заради своєї мрії, команди, 
забитого м’яча, перемоги. Мільйони фанатів зривають голоси на стадіонах, підтримуючи улюблені футбольні колективи та їх 
зірок. Коли бачиш все це дійство, то розумієш, що жодний інший вид спорту не може зрівнятися з футболом.

Ми разом перегортаємо чергову вагому сторінку аматорського футбольного життя нашої держави. Упродовж останніх 
чотирьох років Асоціація аматорського футболу України разом з обласними федераціями, Мінмолодьспортом, Федерацією 
футболу, освітянським Спорткомітетом, тренерами, місцевими меценатами, громадськими активістами, журналістами активно 
популяризувала і розвивала цей вид спорту в усіх куточках нашої держави. Незважаючи на важку фінансово-економічну ситуацію 
в країні, український аматорський футбол не лише зберіг свої традиції, а й вийшов на нові щаблі. Українські футбольні аматори 
визнані майстри на європейській арені. І за це всім наша щиросердна подяка!

Ми не відійшли від своїх головних завдань, які чотири роки тому поставили перед собою, і сконцентрували свої зусилля на 
підтримці масового дитячого та юнацького футболу. За цей час напрацьовано та скоординовано чітку роботу всеукраїнського 
клубу «Шкіряний м’яч», який очолює заслужений майстер спорту, найкращий футболіст Радянського Союзу 1966 року, колишній 
капітан київського «Динамо» і збірної СРСР Андрій Біба. 

Це дало змогу залучити до активної спортивно-масової роботи сотні тисяч хлопчиків різних вікових категорій. Адже футбол – це 
не лише тренування, турніри, боротьба за медалі різного ґатунку, а й спілкування з друзями, зустрічі з відомими вітчизняними 
футболістами, які прославили нашу Україну на міжнародній арені. Серед них – Андрій Біба, Олег Блохін, Анатолій Дем’яненко, 
Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Сергій Ребров, Анатолій Тимощук, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка та ще сотні 
відомих далеко за межами нашого краю футболістів різних поколінь.

Наша команда повсякчас прагне не тільки залучити кожного українського хлопця до активного способу життя, зокрема, футболу, 
а й виховати справжнього, мужнього і сильного патріота України.

Звичайно, не все заплановане вдалося втілити в життя. Тому попереду ще багато роботи. Для цього маємо активізувати програму 
дій, створити нові проекти розбудови аматорського футболу. Адже найзаповітніша мрія кожного з нас, щоб у наших дітей була 
сучасна спортивна форма, інвентар, ігрові майданчики, кваліфіковані тренери, умови для тренувань і багато різноманітних 
змагань. Тоді й з’являться у вітчизняних командах і збірній України нові футбольні зірки. І кожний з них пишатиметься тим, що 
свою футбольну кар’єру розпочинав у популярному турнірі на призи клубу «Шкіряний м’яч».

Впевнений, що тільки спільними зусиллями з усіма небайдужими до нашого майбутнього, за підтримки місцевих та центральних 
органів державної влади,  зможемо забезпечити розвиток нашого масового футболу, створюючи надійний фундамент українському 
професіональному футболу й славі національного спорту.

З повагою,
Федір Шпиг, 
президент Асоціації аматорського футболу України.
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СПОРТИВНО-
МАСОВА 
РОБОТА

Всеукраїнські змагання 
«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-
Cola», «Кубок націй Данон»

Чемпіонат України

Кубок регіонів УЄФА

Розіграш Кубка України

Турнір пам’яті 
П.І. Безносенка, 
інші змагання

Схема спортивно-масової роботи
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«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola»
«Кубок націй Данон» 2010-2011
Український «Кубок націй Данон» завжди є святом дитячого футболу, 
однак одним із найяскравіших став сезон 2011 року. Всеукраїнський 
фінал турніру був зіграний у Донецьку на одному з найкращих 
стадіонів світу – «Донбас Арені». Понад шість тисяч глядачів прийшли 
підтримати 11-річних футболістів і дали їм можливість повірити в те, 
що мрії збуваються. Команда-переможниця з м. Макіївки отримала 
путівку на міжнародний фінал у Мадриді (Іспанія) на «Сантьяго 
Бернабеу».

U-11. Вікова група 2000 р.н. (Донецьк, «Донбас Арена»)
1. НВК № 49 м. Макіївки (Донецька область)
2. ЗОШ-інтернат м. Володимира-Волинського (Волинська область)
3. ЗНЗ № 3 м. Чернівців

Стадіон луганського спорткомплексу «Зоря» приймав фінал 
«Шкіряного м’яча – Кубка Coca-Cola» серед 12-річних. І тут, і у 
фіналі U-13 у Києві, на полі НТЦ ім. Віктора Баннікова, перемогу 
святкували вихованці львівської ЗОШ № 73.

U-12. Вікова група 1999 р.н. (Луганськ, СК «Зоря»)
1. ЗОШ № 73 м. Львова
2. ЗОШ № 1 м. Кременчука (Полтавська область)
3. ЗОШ № 20 м. Луганська

U-13. Вікова група 1998 р.н. (Київ, НТЦ ім. В. Баннікова)
1. ЗОШ № 73 м. Львова
2. Олександрійський колегіум (Кіровоградська область)
3. ЗОШ-інтернат м. Володимира-Волинського (Волинська область)

У сезоні 2010-2011 «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» поповнився 
ще однією віковою групою – U-14. Фінал серед найстарших гравців 
за окремим регламентом змагань відбувся у Львові, де перемогла 
Івано-Франківська міська збірна.

U-14. Вікова група 1997 р.н. (Львів, СКА)
1. Збірна м. Івано-Франківська
2. ЗОШ № 2 м. Ямполя (Вінницька область)
3. Збірна м. Сум
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Чемпіонат-2011 – 24 команди
Чемпіон –
«Нове Життя» (Андріївка Полтавської області)

ІІ місце – ФК «Путрівка» (Васильківський район Київської області)

ІІІ місце: 
- ФК «Самбір» (Львівська область)
- «Торпедо» (Миколаїв)

Групові турніри фінальної частини:
- Львівська область – міста Самбір (ст. «Дністер»), Добромиль 
(ст. «Лафорт-Арена») 
- Київська область – Васильківський район, села Мала 
Солтанівка (ст. «Салтік»), Ксаверівка (ст. «Дружба»)

Фінальний матч – «Нове Життя» – ФК «Путрівка» – 4:1
5 жовтня, м. Київ, НТЦ ім. В. Баннікова, 400 глядачів

24 колективи змагалися за право виходу до фінальної частини. 

Дебютант турніру з Полтавщини – ФК «Нове Життя» – заслужено 
посів перше місце у своїй групі, а згодом на Львівщині зумів 
відстояти право на участь у фінальному матчі чемпіонату.

Підсумковий поєдинок знову довів перевагу «Нового Життя» над 
представниками Київщини. Після двох «вікторій» у груповому 
турнірі над ФК «Путрівка», полтавчани втретє святкували 
перемогу.

«Нове Життя» (Андріївка)

ФК «Путрівка» «Торпедо» (Миколаїв) ФК «Самбір»

Кубок України-2011 – 20 команд
Володар Кубку – ФК «Буча» (Київська область)
Фіналіст – «Гвардієць» (Гвардійське, АР Крим)

У фінальному протистоянні, що традиційно складається з двох матчів, бучани мали беззаперечну перевагу. Вже 
перший поєдинок у Криму завершився перемогою гостей із Київської області – 3:1.

Ще переконливіше підопічні Віктора Удалова проявили себе вдома – 4:1.

ФК «Буча» «Гвардієць» (Гвардійське, АР Крим)

Футбольна команда з села Андріївка Машівського району 
Полтавської області створена 2008 року на базі ПСП «Нове 
Життя». 
Президент – Олександр Данильченко.

2008-го команда взяла участь у змаганнях Машівського району 
і посіла І місце. 
2009 року виборола першість області серед команд другої ліги 
та стала переможцем «Шишацького кубку». Срібний призер 
чемпіонату Полтавщини, володар Кубка Полтавської області-
2010. Цього ж року колектив брав участь у Кубку України серед 
аматорських команд, де зміг пробитися до чвертьфіналу.
Володар Кубка «Лукас»-2011.
Володар Кубка та Суперкубка України серед аматорів із міні-
футболу 2011 року.
ФК «Нове Життя» також є володарем Кубка України-2012, 
півфіналістом 2011, 2013 років та учасником фінального 
турніру чемпіонату України 2012-го.



У VII сезоні Кубка регіонів УЄФА 2010/11 нашу 
країну представляла аматорська команда футбольного 
клубу «Єдність» із села Плиски Борзнянського району 
Чернігівської області – чемпіон України 2009 року.

Вкотре право проведення відбірного турніру отримали 
саме ми. Він відбувся у серпні 2010-го у м. Чернігові та с. 
Плисках. За жеребом нашими суперниками стали лідери 
аматорського футболу своїх країн: «Яловень» (Молдова), 
«РФШ/Фламінко» (Латвія), «Чевік» (Азербайджан). Усіх 
їх «Єдність» здолала із загальним рахунком 15:0.

Фінал відбувся у червні 2011 року в португальському 
регіоні Брага. Можливо, феєричний успіх у відбірному 
етапі зіграв злий жарт із командою, бо, на жаль, 
«Єдність» поступилася в усіх трьох матчах фінального 
турніру.

Не допомогла й підтримка близько ста вболівальників, які 
прибули у Португалію, – найчисельнішої групи у фіналах 
Кубка регіонів. 

Група А. Підсумкова таблиця:

1. «Брага» (Португалія) – 9 
2. «Злін» (Чехія) – 6
3. «Вюртемберг» (Німеччина) – 3
4. «Єдність» (Україна) – 0

Група Б. Підсумкова таблиця:

1. «Ленстер/Манстер» (Ірландія) – 7
2. «Бєлград» (Сербія) – 6
3. «Анкара» (Туреччина) – 4
4. «Південний федеральний округ» (Росія) – 0

У вирішальному матчі місцева «Брага» перемогла 
ірландський «Ленстер/Манстер» – 1:0.

Кубок регіонів УЄФА 2010/11 
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«ГраЄмо за Україну разом!»
Турнір відбувся серед працівників обласних, 
районних держадміністрацій та міськвиконкомів. 
Учасниками змагань стали колективи Івано-
Франківської області – команди ОДА та 
Рожнятівської РДА, представники Донеччини – 
Шахтарського міськвиконкому і Слов’янської РДА, 
а також Катеринопільська РДА з Черкащини, 
Олександрівська РДА з Кіровоградщини та команда 
Національного агентства з підготовки до Євро-2012.

Загальну перемогу здобули представники 
міськвиконкому м. Шахтарська, друге місце посіли 
катеринопільці, третє – Слов’янська РДА.

Команда Слов’янської РДА

Турнір пам’яті Заслуженого тренера України П.І. Безносенка
2011 року учасниками турніру на Херсонщині стали дев’ять команд з різних областей, серед яких були як 
професіональні так і аматорські футбольні клуби: «Енергія» (Нова Каховка), «Торпедо» (Миколаїв), «Мир» 
(Горностаївка), «Кристал» (Херсон), «Колос» (Хлібодарівка), «Бастіон» (Іллічівськ), СК «Каховка» «Таврія» (Нова 
Каховка), «Таврія» (Новотроїцьке).

Здолавши суперників в усіх своїх матчах, заслужену перемогу здобула «Енергія» з Нової Каховки. Фінал відбувся 
на стадіоні «Олімпійський» у Каховці.

Міський  голова  Каховки  Олександр  Карасевич, голова Херсонської ОФФ 
В’ячеслав Богун та  Олександр Каденко вручають нагороди капітану «Енергіії»

«Енергія» (Нова Каховка)
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«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola»
«Кубок націй Данон» 2011-2012
Фінал українського «Кубка націй Данон» 2012 року відбувся в Одесі. 
Партнерами ААФУ та компанії «Данон» у проведенні турніру стали 
компанія «Адідас», телеканал UBR, «Гала радіо» та газета «Сегодня».

Всесвітній фінал-2012 відбувся у Варшаві (Польща) на Національному 
стадіоні, збудованому до УЄФА ЄВРО 2012.

U-11. Вікова група 2001 р.н. (Одеса, НТБ ФК «Чорноморець», 
СКА)
1. ЗОШ № 1 м. Кременчука (Полтавська область)
2. ЗОШ № 23 м. Керчі (АР Крим)
3. ЗОШ № 26 м. Тернополя

Фінали всіх трьох вікових груп «Шкіряного м’яча» відбулися у Білій 
Церкві Київської області на стадіоні «Трудові резерви».

24 команди змагалися у формі від спонсорів ААФУ, а ігри проводилися 
м’ячами «Адідас». Кращі гравці всіх команд були відзначені футболками 
та сумками національної збірної. Три команди-чемпіони «Шкіряного 
м’яча – Кубка Coca-Cola» 2011/12 отримали ігрову форму національної 
збірної, а  їхні тренери – спортивні костюми. Також «Адідас» надав усім 
призерам бонусні картки на придбання спортивного взуття в мережі 
фірмових магазинів. 

День фінальних поєдинків зібрав на «Трудових резервах» сотні школярів 
із багатьох районів та міст області. Чимало з них отримали заслужені 
призи в численних конкурсах та забавах, що проводилися на стадіоні 
компанією «Кока-Кола» паралельно з матчами.

Незалежно від командних місць, усі діти отримали подарунки, дипломи, 
кубки, футбольні м’ячі від Асоціації аматорського футболу України, 
титульного спонсора турніру – компанії «Кока-Кола-Україна», яку  
представляла директор зі зв’язків із громадськістю Олеся Жулинська, 
технічного спонсора – «Адідас», та ФК «Шахтар» (Донецьк).

U-12. Вікова група 2000 р.н.
1. ЗОШ № 20 м. Харкова
2. ЗОШ № 1 м. Кременчука (Полтавська область)
3. ЗОШ № 73 м. Львова

U-13. Вікова група 1999 р.н.
1. НВК № 1 м. Маріуполя (Донецька область)
2. ЗОШ № 6 м. Мукачева (Закарпатська область)
3. ЗОШ № 16 м. Кіровограда

U-14. Вікова група 1998 р.н.
1. НВК № 26 м. Рівного
2. ЗОШ с. Шкарівки (Київська область)
3. ЗОШ № 2 м. Копичинців (Тернопільська область)



9

Найкращі гравці Всеукраїнського дитячого футбольного турніру
«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» стали прапороносцями УЄФА ЄВРО 2012.

6 квітня 2012 року стали відомі імена восьми юних футболістів, 
які винесуть прапор однієї зі збірних під час фінального матчу 
УЄФА ЄВРО 2012. Із більш ніж 70 учасників Всеукраїнського 
дитячого футбольного турніру «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» 
компетентним журі були відібрані найкращі гравці: Владислав 
Омельченко (Кіровоград), Богдан Кокошко (Чернівці), Олександр 
Шульга (Закарпатська обл.), Владислав Сєїн (Донецька обл.), 
Аркадій Пєтухов (Київ), Андрій Луцький (Івано-Франківськ), 
Олександр Ремезов (Чернігів) та Роман Савейко (Київська обл.).

До складу журі ввійшли відомі спортивні журналісти та телевізійні 
оглядачі Валентин Щербачов, Андрій Ковальський, Микола 
Васильков, Олександр Денисов, Микола Моторний, Петро Мага та 
відомий український футболіст Владислав Ващук.

Неочікуваним позитивом на прес-конференції стало оголошення 
додаткових 32 гравців, які виконають почесну місію прапороносців 
під час інших матчів УЄФА ЄВРО 2012 у Києві, Львові, Харкові та 
Донецьку.

Всі визначені за підсумками окремого конкурсу діти стали учасниками 
цього цікавого та захоплюючого дійства, згадка про яке залишиться 
на все життя.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР «ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ»
У лютому 2012 року в Санкт-Петербурзі відбувся І міжнародний дитячий турнір «Шкіряний м’яч» у віковій категорії  U-13. Його 
учасниками, крім господарів та представників нашої країни, стали команди Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, 
Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, Естонії.

Дві українські команди – «Аметист» (Олександрійський колегіум Кіровоградської області) та Львівська ЗОШ № 73 – успішно 
подолали груповий турнір і вийшли до чвертьфіналу.
За підсумками змагань львів’яни здобули бронзові медалі, олександрійці ж фінішували шостими.

Спонсором участі українських команд у турнірі виступила мережа кінотеатрів «Планета кіно» – IMAX, а екіпірування юних футболістів забезпечив технічний 
спонсор «Шкіряного м’яча – Кубка Coca-Cola» – компанія «Адідас». Підтримала команди й компанія «Кока-Кола». Інформаційними партнерами виступили 
вітчизняні видання – газети «Комсомольская правда в Украине» і «Сільські вісті».

ІІ міжнародний турнір також відбувся 2013 року. Але цього разу 
місцем його проведення обрали російське курортне місто Сочі. Матчі 
відбувалися на полях місцевого СК «Дагомис».

Наша країна була представлена вихованцями УВК школи-інтернату 
№ 1 із Маріуполя. Зі старту змагань у своїй підгрупі за участю 
шістьох команд українці впевнено захопили лідерство, здобувши 
чотири перемоги поспіль.
У фіналі наші юні футболісти обіграли своїх однолітків з 
узбекистанського Андіжану. Найкращим гравцем турніру став 
Данило Ніколенко, а найкращим захисником – Родіон Сердюк.

ЗОШ № 73 м. Львова Олександрійський колегіум

УВК школа-інтернат № 1 м. Маріуполя
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Чемпіонат-2012 – 18 команд
Чемпіон –
«Карпати» (Коломия Івано-Франківської області)

ІІ місце – «Локомотив» (Куп’янськ Харківської області)

ІІІ місце: 
- «Гвардієць» (Гвардійське, АР Крим)
- «Совіньйон» (Таїрове Одеської області)

Групові турніри фінальної частини чемпіонату та 
вирішальний матч за звання чемпіона відбулися на 
Івано-Франківщині. Одна з груп змагалася в Коломиї на 
стадіоні «Юність», а інша – у Яремчі (стадіон «Карпати»).

Фінальний матч – «Карпати» (Коломия) – «Локомотив» 
(Куп’янськ) – 4:1
15 вересня. 16.00. Коломия. Стадіон «Юність». 4500 
глядачів.

Найкращий футболіст – Андрій Нестерук («Карпати»)
Найкращий воротар – Максим Замковий («Нове Життя»)
Найкращий бомбардир – Дмитро Холодков 
(«Локомотив»)

«Карпати» (Коломия)

«Карпати» – футбольний клуб із міста Коломия Івано-
Франківської області. 

Чемпіон Івано-Франківської області – 2010 і 2011. 
Володар Кубка області 2011 та 2012 років. 

Клуб створений у смт. Печеніжині Коломийського району. 
Навесні 2011 року переїхав до Коломиї, де грає на місцевому 
стадіоні «Юність». 

2012-го команда стартувала в аматорському чемпіонаті 
України. У своїй групі чемпіонату ААФУ посіла третє місце і 
вийшла до фінальної частини змагань.

Президент клубу – Богдан Гдичинський
Спортивний директор – Василь Блясецький
Тренер – Юрій Дубровний

Стадіон: «Юність», м. Коломия, вул. С. Петлюри, 15. Загальна 
кількість індивідуальних місць – 2224.

«Локомотив» (Куп’янськ) «Совіньйон» (Таїрове) «Гвардієць» (Гвардійське)

Кубок України-2012 – 18 команд
Володар Кубка – «Нове Життя» (Андріївка 
Машівського району Полтавської області)

Фіналіст – ОДЕК (Оржів Рівненського району Рівненської 
області)

Надзвичайно напруженими були фінальні поєдинки того 
сезону. Основний час обох матчів не виявив переможця. 
І перша гра на Полтавщині, й основний час другої на 
Рівненщині завершилися з однаковими результатами – 
1:1. 

Все  могло вирішитися на 81-й хвилині матчу в Оржеві, 
коли ОДЕК отримав право пробиття 11-метрового удару, 
однак Олександр Гергелюк не виправдав сподівань 
місцевих уболівальників. Натомість на 118-й хвилині 
Владислав Рудченко приніс перемогу «Новому Життю».

«Нове Життя» (Андріївка)

ОДЕК (Оржів)
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Кубок регіонів УЄФА 2012/13
Вперше не вдалося здобути першість у домашньому 
відбірному турнірі Кубка регіонів УЄФА.

Неможливо завжди перемагати, хоч би як цього не 
хотілося.  Як і в V Кубку регіонів (сезон 2005/2006), 
УЄФА відійшов від територіального принципу 
жеребкування. Тоді до складу нашої групи (а відбірний 
турнір проводився в 2005-ому в Одесі), потрапили 
команди України, Бельгії, Словенії та Ліхтенштейну. 
Ось і цього сезону поряд із нами опинилися бельгійці 
(«Ардени») та словенці («Любляна»), але замість 
Ліхтенштейну – збірна іспанської провінції Каталонія.
Україну представляла команда «Нове Життя – Путрівка», 
сформована на базі чемпіона та срібного призера 
чемпіонату 2011 року.

Початок турніру, що проводився в Київській області, 
був більш ніж оптимістичний. На стадіоні Національного 
університету державної податкової служби України з 
рахунком – 3:0 ми обіграли словенську «Любляну». 
Проте далі мінімальний програш «Арденам» поставив під 
сумнів плани посісти перше місце. Лише велика перемога 
в останньому турі над «Каталонією» дарувала українцям 
путівку до фіналу. Хоча, доки «Любляна» вела у рахунку 
з «Арденами», нас улаштовував будь-який переможний 
рахунок. Однак – 1:4. Наші аматори не спромоглися 
нічого протиставити більш технічним та налаштованим на 
вихід до фіналу каталонцям.

Підсумкова таблиця:
1. «Каталонія» (Іспанія) – 9
2. «Ардени» (Бельгія) – 6
3. «Нове Життя – Путрівка» (Україна) – 3
4. «Любляна» (Словенія) – 0

«ГраЄмо за Україну разом!»

Турнір пам’яті Заслуженого тренера України П.І. Безносенка

2012 року ці змагання із міні-футболу (футзалу) відбулися востаннє. Зі збільшенням числа галузевих та місцевих 
регіональних турнірів, скороченням витрат через складну економічну ситуацію кількість команд, бажаючих узяти 
участь у Всеукраїнському турнірі значно зменшилася. Місцеві змагання потребують значно менших витрат, зокрема 
на проживання та проїзд, тому така тенденція є цілком зрозумілою.

Учасниками турніру стали команди колективів Івано-Франківської облдержадміністрації, Донецького 
міськвиконкому, Слов янської РДА Донецької області та Долинської РДА Кіровоградської області. Перемогу здобули 
представники м. Донецька.

Як попереднього, так і 2012 року учасниками змагання були дев ять 
професіональних та аматорських команд із тією різницею, що місце 
«Бастіону» з Іллічівська зайняв чемпіон 2011 року ФК «Нове Життя» з 
Андріївки, що на Полтавщині.

Команди, розподілені на три групи, виявили найкращих, котрими 
стали «Нове Життя», миколаївське «Торпедо» та «Мир» із Горностаївки 
Новотроїцького району Херсонщини. Саме ці колективи й вели 
боротьбу за перемогу. З рахунком 2:1 «Мир» переміг «Нове Життя». 
А оскільки й миколаївці здолали футболістів з Андріївки, то все 
вирішилося у поєдинку між «Миром» і «Торпедо». Матч відбувся на 
стадіоні «Старт» в смт Новотроїцькому. Обидва колективи показали 
хорошу гру, однак футболісти «Миру»  діяли більш професійно і 
заслужено перемогли – 2:0. Команда, президентом якої є власник 
місцевої однойменної агрофірми Іван Доценко, втретє здобула 
першість на турнірі починаючи з 2008 року.

«Мир» (Горностаївка)

Матч «Нове-Життя - Путрівка» - «Каталонія»
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«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola»
«Кубок націй Данон» 2012-2013
Стикові матчі фіналу українського «Кубка націй Данон» відбулися  25 травня 
у столиці на стадіоні «Спартак». Матчі ж групових турнірів провели днем 
раніше в Обухові на полі міського спортивного комплексу.

Фінал на «Спартаку» став справжнім святом футболу. Завдяки ініціативі 
генерального спонсора і співорганізатора турніру компанії «Данон», 
вирішили провести поєдинки одночасно із щорічною всеукраїнською 
спартакіадою серед працівників компанії. Тож юні футболісти були 
забезпечені шаленою підтримкою великого числа любителів спорту з усіх 
куточків України.

Фінальний турнір міжнародного «Кубку націй Данон» відбувся в Лондоні 
(Англія) на легендарному «Уемблі».

U-11. Вікова група 2002 р.н. 
1. ЗОШ № 329 м. Києва
2. НВК № 1 м. Маріуполя (Донецька область)
3. ЗОШ № 12 м. Чернігова

Уперше фінал «Шкіряного м’яча – Кубка Coca-Cola» завітав до 
Дніпропетровська. І Виконком ААФУ не помилився, призначивши проведення 
одного з вирішальних турнірів тут. Святкова атмосфера, чудовий стадіон, цікаві 
матчі з участю талановитих юних футболістів, море позитивних вражень гравців 
та уболівальників – такими є результати наполегливої роботи всіх організаторів 
змагань.

U-12. Вікова група 2001 р.н. (м. Дніпропетровськ, стадіон «Молодіжний парк»)
1. ЗОШ № 20 м. Харкова
2. ЗОШ № 73 м. Львова
3. ЗОШ № 26 м. Тернополя

Чимало вболівальників спостерігали й за вирішальними поєдинками фіналу 
серед 13-річних гравців на полі навчально-тренувального комплексу імені 
першого президента Федерації футболу України, видатного футболіста Віктора 
Баннікова. Проведення тут фінальних турнірів «Шкіряного м’яча – Кубка 
Coca-Cola» вже стало традиційним. Свою перевагу вкотре продемонстрували 
вихованці Кременчуцької ЗОШ № 1.

U-13. Вікова група 2000 р.н. (м. Обухів, стадіон «Обухівський міський спортивний комплекс»,
м. Київ, НТК ім. В. Баннікова)
1. ЗОШ № 1 м. Кременчука (Полтавська область)
2. ЗОШ № 6 м. Іллічівська (Одеська область)
3. ЗОШ № 9 м. Коростеня (Житомирська область)

Івано-Франківськ утретє приймав фінальний турнір. Уперше це сталось 1998 року, коли проведення 
змагань за ініціативи президента ААФУ Федора Шпига було відновлено в нашій країні, вдруге – 2008-
го.

Протягом трьох днів на затишному стадіоні «Наука» ім. С. Микитюка (колишній «Електрон», що 1992 
року приймав матчі першого незалежного чемпіонату України з футболу серед команд вищої ліги), 
розташованому в мальовничому куточку обласного центру поряд із центральним міським парком ім. Т. 
Шевченко та озером, тривали захоплюючі, безкомпромісні та цікаві поєдинки юних футболістів.

Кожна команда, що брала участь у фінальному турнірі, а також усі гравці команд традиційно були 
нагородженні цінними призами та подарунками від ААФУ, титульного спонсора змагань – Coca-Cola та 
технічного партнера –adidas.

U-14. Вікова группа 1999 р.н. (м. Івано-Франківськ, стадіон «Наука»)
1. ЗОШ № 14 м. Хмельницького
2. ЗОШ с. Слободи-Шаргородської (Вінницька область)
3. ЗОШ № 1 м. Кременчука (Полтавська область)

ЗОШ № 329 м. Київ Вболівальники на стадіоні «Спартак»

Вручення нагород у Дніпропетровську
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Міжнародний турнір «Шкіряний м’яч» 
У жовтні 2013 року в Сочі приїхали  позмагатися 13 команд. Під час 
урочистого відкриття змагань юних спортсменів і тренерів привітав 
президент Всеукраїнського клубу «Шкіряний м’яч», заслужений майстер 
спорту, найкращий футболіст СРСР-1966 Андрій Біба.

Кременчуцька команда пройшла груповий турнір, обігравши всіх 
суперників, і з п’ятнадцятьма очками посіла перше місце у групі «А».  

У групі «В» колектив іллічівської ЗОШ № 6 посів шосте місце і в 
підсумковому матчі за 11-12 місця програв білоруському «Слуцькцукру» – 
1:3. 

Фінальний поєдинок проходив на Сочинському центральному стадіоні. 
На трибунах зібралося кілька сотень місцевих уболівальників та юні 
футболісти, які вже завершили турнір і прийшли підтримати кременчуцький 
«Кремінь» і псковську «Бригантину». Прозвучали гімни України та Росії. 
Наша делегація пораділа за кременчуцьких хлопців, які дружно заспівали 
«Ще не вмерли України ні слава, ні воля…».

А потім був фінальний двобій за головний приз. Обидві команди не 
засиджувалися в обороні, наполегливо шукали найкоротші шляхи до 
воріт суперників. У середині першого тайму несподівано помилився наш 
захисник. Цим скористався нападник суперників і вивів свою команду 
вперед – 1:0.

Звичайно, українські школярі відразу перейшли до активніших дій. Тож біля 
воріт псковської команди все частіше почали виникати небезпечні моменти. 
Впродовж зустрічі було подано з півтора десятка кутових, виконано багато 
штрафних ударів. М’яч кілька разів влучав у поперечину та бічну стійку, 
але вперто не летів у ворота російської команди. На жаль, це був не наш 
день..

На подібних турнірах українські команди вже здобували «золото» і 
«бронзу». І ось – срібні нагороди, а гравця кременчуцького «Кременя» 
Микиту Дудку визнано найкращим захисником.

Впевнені у перемозі

Настанови президента « Шкіряного м’яча » гравцям ЗОШ № 6 м. Іллічівська Срібний призер - ЗОШ № 1 м. Кременчука
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Чемпіонат-2013 – 23 команди
Чемпіон –
ОДЕК (Оржів Рівненського району Рівненської області)

ІІ місце – «Рух» (Винники Личаківского району м. Львова)

ІІІ місце: 
- «Зоря» (Білозір’я Черкаського району Черкаської 
області)
- «Локомотив» (Куп’янськ Харківської області)

У фінальній частині вісім команд, поділені на дві групи, 
змагалися  на Рівненщині (домашній стадіон ОДЕКа в Оржеві 
та рівненський «Авангард»), та на Черкащині в с. Білозір’я 
(стадіон «Зоря»).

Фінальний матч відбувся в Лютежі Київської області на 
місцевому стадіоні спорткомплексу футбольного клубу 
«Діназ».

ОДЕК (Оржів) – «Рух» (Винники) – 1:1 (д.ч. – 0:0, пп. – 4:3)
22 вересня. 14.00. Лютіж. Стадіон «Діназ». 250 глядачів.

ОДЕК (Оржів Рівненської області)
Команда створена 2001 року на базі Оржівського 
деревообробного комбінату – одного з найпотужніших заводів 
Європи з випуску водостійкої фанери.
У структурі ФК функціонують дві дитячо-юнацькі команди 
хлопчиків та дівчаток – неодноразові переможці чемпіонату 
ДЮФЛ області. Останнє десятиріччя ОДЕК є флагманом 
аматорського футболу Рівненщини.

Президент – Мирон Чернецький
Начальник команди – Ярослав Кулаковський
Головний тренер – Григорій Шаламай

ОДЕК (Оржів)

«Рух» (Винники) «Зоря» (Білозір’я) «Локомотив» (Куп’янськ)

Кубок України-2013 – 27 команд
Володар Кубку –
«Чайка» (Києво-Святошинський район Київської області)

Фіналіст – «Єдність» (Плиски Борзнянського району 
Чернігівської області)

2013 року була зафіксована найбільша кількість учасників 
турніру з 1998-го – від часу заснування ААФУ. Майже всі 
регіони України делегували свої провідні колективи для 
участі у змаганнях. У півфіналі «Чайці» вдалося вивести з гри 
торішнього володаря Кубка – «Нове Життя» з Полтавщини, 
а «Єдність» зуміла «пройти» непоступливий «Рух» зі 
Львівщини.
Фінальні поєдинки стали окрасою сезону. Перший матч 
у селі Петропавлівська  Борщагівка на «Козак-Арені», 
домашньому стадіоні СК «Чайка», закінчився впевненою 
перемогою господарів – 3:0.

Як виявилося, такий рахунок не гарантував «Чайці» 
легкої прогулянки до Плисок. На своєму клубному стадіоні 
«Єдність» в основний час зуміла встановити паритет – 3:0. 
Лише у доданий час фортуна стала на бік гостей. На 92-й 
хвилині Медвідь подарував надію численним прихильникам 
«Чайки», а на 115-й Богданов поставив крапку у 
двоматчевому протистоянні.

«Чайка» (Києво-Святошинський район)

«Чайка» (Києво-Святошинський район) 
Створений 1972 року на базі виробничого об’єднання «Контур» з ініціативи голови 
профкому підприємства, а нині – сільського голови Олексія Кодебського, колектив 
відразу заявив про себе на рівні району вдалою грою,  регулярно брав участь у 
першості та кубку району. 
Президент – Олександр Нігруца.

Новий імпульс команда отримала з побудовою футбольного та міні-футбольного полів зі 
штучним покриттям – з’явилася можливість регулярно тренуватися, нарощуючи власну 
міць, а також виховувати підростаючу зміну, приймати в себе команди-суперники. 
Стадіон «Козак-Арена» вміщує 605 глядачів. 
2010 року «Чайка» вперше стає чемпіоном Києво-Святошинського району з футболу 
й володарем Кубка. 
2011-го перемога йде за перемогою: «Чайка» виборює Кубок Кірсанова, потім – ім. 
Чанова, стає фіналістом Кубка Голубєва, чемпіоном Києво-Святошинського району та 
віце-чемпіоном Київщини. 
Удача «Чайку» не полишає й наступного: команда стає фіналістом Кубка Київської 
області та віце-чемпіоном Київщини. 
А вже з 2013 року офіційно виступає під егідою Києво-Святошинського району, 
завоювавши Кубок Київщини та Кубок України серед аматорів.
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15-річчя ААФУ
5 березня 2013 року Асоціація аматорського футболу України 
відзначила 15-ліття своєї діяльності. З цієї нагоди в Будинку футболу 
відбулося засідання прес-клубу за участю представників засобів 
масової інформації, органів державної влади, клубу «Шкіряний м’яч» 
та ААФУ, модератором якого був ведучий програми «Факти. Спорт» на 
телеканалі ICTV Андрій Ковальський.

До учасників заходу звернувся Андрій Біба — найкращий гравець 
СРСР 1966 року, президент Всеукраїнського клубу «Шкіряний м’яч». 
Він згадав свою футбольну юність та розповів, чого очікувати від 
наймасовішого дитячого спортивного турніру України — «Шкіряний м’яч 
– Кубок Соса-Соlа».

– Нині ААФУ відзначає 15-ліття своєї діяльності, і весь цей час ми, 
незважаючи на труднощі, займаємось організацією та проведенням 
«Шкіряного м’яча». Кожен наступний сезон розширює і без того 
велику географію змагань, щороку зростає кількість колективів та 
учасників. Так, минулого сезону в нашому заході взяли участь близько 
50 тисяч шкільних команд! Це кількісні показники, а про якісний бік, 
силу національного турніру свідчать успіхи українських представників 
у міжнародних турнірах серед команд країн СНД, що відбулися у січні 
та жовтні 2012-го відповідно у російських Санкт-Петербурзі та Сочі. У 
першому турнірі ЗОШ № 73 м. Львова здобула «бронзу», а в другому 
гравці маріупольського НВК № 1 вибороли перше місце.

На засіданні прес-клубу були присутні представники маріупольської 
команди — тренер Євген Белла та його вихованець — найкращий 
гравець турніру в Сочі Данило Ніколенко, які поділилися своїми 
враженнями від участі у змаганнях.

За словами директора відділу зі зв’язків з громадськістю компанії 
«Кока-Кола Україна» Олесі Жулинської, підтримка активного, 
здорового способу життя є одним зі стратегічних напрямів діяльності 
компанії як соціально відповідального бізнесу: «За три сезони, що 
ми є партнерами турніру, його масовість зростала, загалом у ньому 
взяли участь понад два мільйони школярів. Розраховуємо, що інтерес 
до наступних змагань стане ще більшим. Для цього готові залучити всі 
необхідні комунікації».

«Широке залучення підлітків та молоді до заняття фізичною культурою 
та спортом сьогодні потребує постійної серйозної матеріально-
фінансової підтримки та  популяризації», – зазначив Віктор Павленко, 
заступник голови Комітету  з питань фізичної культури і спорту МОН 
України. 

По завершенні роботи прес-клубу відбулося розширене засідання 
Виконкому ААФУ за участю представників Федерації футболу України, 
Міністерства молоді та спорту України,  Комітету з питань фізичного 
виховання та спорту МОН України, партнерів та спонсорів ААФУ, 
представників ЗМІ. 

«Створюючи п’ятнадцять років тому Асоціацію, ми, звісно, очікували 
на реалізацію наших задумів щодо «Шкіряного м’яча» та загалом 
аматорського футболу, однак успіх перевершив сподівання. Хочу 
подякувати всім, хто допомагав нам розвивати «Шкіряний м’яч» та 
сприяв нашій роботі», – таку думку висловив президент Асоціації Федір 
Шпиг.

З нагоди 15-річчя Асоціації відзнаки та пам’ятні подарунки отримали 
активісти дитячо-юнацького та дорослого аматорського футболу, 
представники ЗМІ, партнери та спонсори. За підсумками засідання 
члени Виконкому затвердили новий логотип Всеукраїнських змагань 
«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola».
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«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola»
«Кубок націй Данон» 2013-2014

Перспектива потрапити до фіналу в Бразилію неабияк надихала учасників 
українського «Кубка націй Данон» сезону 2014 року. Однак участь у 
національному фіналі на одному з наших найкращих стадіонів – «Арені Львів» 
– це теж величезний успіх і яскраві спогади на все життя. Турнір такого рівня для 
11-річних гравців є першим, і завдання усіх організаторів змагань – створення 
сприятливих умов для юних футболістів – було повністю виконане.

Міжнародні змагання «Кубок націй Данон» відбулися у Сан-Паулу (Бразилія). 
Нагороди учасникам вручав зірковий бразилець Кафу.

U-11. Вікова група 2003 р.н. 
1. ЗОШ № 141 м. Дніпропетровська
2. ЗОШ № 29 м. Сум
3. ЗОШ № 73 м. Львова

Під час підсумкової прес-конференції після київського фіналу директор зі зв’язів із громадськістю 
компанії «Кока-Кола Україна» Олеся Жулинська представила її учасникам двох найкращих гравців 
«Шкіряного м’яча – Кубку Coca-Cola» сезону 2012/2013 – Дениса Галату та Дениса Душкіна. Як давній 
корпоративний партнер ФІФА, компанія надала їм можливість відвідати міжнародний футбольний табір 
«Copa Coca-Cola Сamp» поблизу міста Сан-Паулу в Бразилії під час чемпіонату світу 2014 року.

U-12. Вікова група 2002 р.н. (м. Київ, НТК ім. В. Баннікова) 
1. ЗОШ № 20 м. Харкова
2. НВК № 240 м. Києва
3. ЗОШ № 1 м. Кременчука (Полтавська область)

Фінал серед 13-річних гравців відбувся в Сумах на майданчиках обласного дитячо-юнацького 
футбольного центру «Барса», відкритого 2012 року. Його інфраструктура включає одне велике поле та 
три меншого розміру, що дало змогу провести турнір на високому рівні. Вихованці місцевої ЗОШ № 1, 
які постійно тренуються у ФЦ «Барса», зуміли скористатися перевагами статусу господарів і заслужено 
перемогли.

U-13. Вікова група 2001 р.н. (м. Суми, Футбольний центр «Барса»)
1. ЗОШ № 1 м. Сум
2. НВК с. Щасливого (Київська область)
3. Гімназія м. Самбора (Львівська область)

Ігри групового етапу фіналу в припортовому Іллічівську відбулися на стадіоні «Олімпік», а фінальні – на 
стадіоні «Шкільний». Усі учасники змагань високо оцінили переваги проведення підсумкових змагань на 
Півдні України. Зазвичай фінальний турнір триває три дні. Однак завдяки місцевим меценатам того разу 
його було подовжено ще на один, тож весь цей час за чудової літньої погоди футболісти та тренери могли 
відвідувати пляж, засмагати і, звісно, купатися в теплому Чорному морі.

U-14. Вікова група 2000 р.н. (м. Іллічівськ Одеської області, стадіони «Олімпік», «Шкільний»)
1. ЗОШ № 1 м. Кременчука (Полтавська область) 
2. ЗОШ № 3 м. Тального (Черкаська область)
3. Гімназія м. Конотопа (Сумська область)

U-12 - ЗОШ № 20 м. Харкова U-13 - ЗОШ № 1 м. Сум U-14 - ЗОШ № 1 м. Кременчука

Свято на «Арені Львів»

Учасники «Copa Coca-Cola Сamp»
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Чемпіонат-2014 – 20* команд
Чемпіон –
«Рух» (Винники Личаківского району м. Львова)

ІІ місце – «АФ-П’ятихатська» (Володимирівка Петрівського району 
Кіровоградської області)

ІІІ місце: 
- «Колос» (Ковалівка Васильківського району Київської області)
- ОДЕК (Оржів Рівненського району Рівненської області)

Команди, розподілені територіально на чотири групи, з квітня по 
липень визначали по дві найкращі в кожній. Ці вісім лідерів стали 
учасниками групових фінальних турнірів, один із яких відбувся у 
Львівській області, другий – у Кіровоградській. У статусі господарів 
виступили «Рух» із Винників та «АФ-П’ятихатська» з Петрового.
Саме ці два колективи й зустрілися 17 жовтня на Центральному 
міському стадіоні у Вінниці у вирішальному матчі, в якому «Рух» 
врешті здобув жадану перемогу після невдалого фіналу 2013 року. 
Все вирішив влучний удар Олега Шептицького на 19-й хвилині 
поєдинку.

«АФ-П’ятихатська» (Володимирівка) – «Рух» (Винники) – 0:1
17 жовтня. 14.00. Вінниця. ЦМС. 700 глядачів.

* «УСК-Рубін» (Донецьк) розпочав участь у чемпіонаті, зігравши 30 квітня один домашній матч із 
«АФ-П’ятихатська» – 3:3. Однак загострення ситуації на Сході України унеможливило подальшу 
участь команди у змаганнях

«Рух» (Винники)

«АФ-П’ятихатська» (Володимирівка) «Колос» (Ковалівка) ОДЕК (Оржів)

Кубок України-2014 – 23 команди
Володар Кубка –
«АФ-П’ятихатська» (Володимирівка Петрівського району 
Кіровоградської області)

Фіналіст – СКК «Демня» (Львівська область)

2014 року, в дуже складний для України час, 23 колективи 
підтвердили участь у національному аматорському Кубку. Серед 
них були як знані лідери місцевого аматорського футболу, так 
і новачки, один із яких зумів з першого разу взяти трофей. 
Звісно, мова про ФК «АФ-П’ятихатська». Разом зі срібними 
медалями чемпіонату досвідченому колективу з Кіровоградщини 
підкорився й Кубок. Зокрема, на шляху до фіналу підопічні 
Руслана Переверзія здолали непоступливий новостворений 
«Арсенал-Київ» та лідера черкаського футболу – «Зорю» 
з Білозір’я. Вартий уваги й шлях іншого фіналіста – СКК 
«Демня». На його рахунку перемоги над обома бронзовими 
призерами чемпіонату-2014 , якими є ОДЕК (Оржів) та «Колос» 
(Ковалівка).

Фортуна у фіналі усміхнулася кіровоградцям. В обох матчах 
було зафіксовано мінімальну перевагу «АФ-П’ятихатська».

«АФ-П’ятихатська» (Володимирівка)

За чималу історію існування команди неодноразово змінювалась 
її назва. 

З 2003 року на базі футбольної школи Мирона Маркевича колектив 
змагається під теперішньою. З 2010-го бере участь у прем’єр-лізі 
чемпіонату Львівської області. 

Володар Кубка Львівської області (1948, 1949, 2012, 2014). 
Чотириразовий чемпіон Львівської області (1961, 2012, 2013, 
2014). 
Володар Суперкубка Львівщини 2013 року. 

Срібний призер чемпіонату України серед аматорських команд 
2013 року.
Чемпіон України-2014.

Президент – Григорій Козловський
Спортивний директор – Юрій Гданський
Головний тренер – Роман Гданський

Футбольний клуб «АФ-П’ятихатська» був заснований 2013 року. У першому ж сезоні команда стала 
срібним призером чемпіонату Кіровоградської області, пропустивши вперед лише «Буревісник».

2014 року закінчилося спорудження стадіону в Петровому, а також будівництво двох штучних полів у 
селі Володимирівка, де розташований головний офіс ФК «АФ-П’ятихатська». Крім того, президент клубу 
Олександр Поворознюк ініціював створення дитячих футбольних команд у кожному населеному пункті 
Петрівського району. Спонсор колективу – ТОВ «Агрофірма-П’ятихатська» (компанія входить в топ-п’ятірку 
найбільших аграрних підприємств Кіровоградської області), керівник якої Олександр Поворознюк є 
одночасно президентом однойменного футбольного клубу.

Досягнення клубу:
Срібний призер Кіровоградської області – 2013
Володар Кубка губернатора Дніпропетровщини – 2013
Володар Кубка Жовтих Вод – 2013
Володар Об’єднаного Кубка (в поєдинку за нього зійшлися володар Кубка Миколаївської області та 
переможець Кубка губернатора Дніпропетровської області)
Володар Кубка голови Петрівської райдержадміністрації – 2013
Срібний призер турніру «UFI & Zorya-Cup» – 2014
Переможець всеукраїнського відбірного турніру до 9-го розіграшу Кубку регіонів УЄФА-2014
Володар Кубка Кіровоградської області – 2014
Срібний призер чемпіонату України серед аматорських команд – 2014 
Володар Кубка України серед аматорських команд – 2014
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Після завершення участі української команди «Нове 
Життя – Путрівка» у відборі Кубку регіонів УЄФА 
сезону 2012/2013 стала очевидною необхідність 
реформування порядку визначення учасників від нашої 
країни в цьому турнірі. Тоді через вимоги регламенту 
змагань довелося об’єднувати чемпіона та срібного 
призера чемпіонату України 2011 року для створення 
боєздатної аматорської команди.

Нагадаємо, що й у сезоні 2010/2011 наш 
представник на аматорській євроарені – ФК «Єдність» 
із Плисок – не зумів досягти значних успіхів. Навряд чи 
такими можна вважати останнє за показниками місце у 
фіналі в португальському місті Брага. 

Відбірний турнір, що проводився в Чернігові, «Єдність» 
подолала, але хто був нашими суперниками – 
аматори Азербайджану, Молдови та Латвії… Тодішнім 
успіхом у домашньому етапі певною мірою завдячуємо 
такому жеребу.

Тому ще 2013 року Асоціація аматорського футболу 
запропонувала ідею створення окремого турніру, що 
проводився б відповідно до вимог регламенту Кубка 
регіонів УЄФА. Це дало б змогу потенційному учаснику 
підійти до участі у ньому зіграним колективом, майже 
повністю підготовленим до вирішення високих завдань 
на європейському аматорському футбольному форумі. 
До того ж з’явиться перспектива підсилення за рахунок 
гравців провідних команд новоствореного турніру.

У липні 2014 року в м. Калуші Івано-Франківської 
області вперше відбулися такі змагання. Їх учасниками 
стали «АФ-П’ятихатська» (с. Володимирівка 
Кіровоградської області), «Ретро» (м. Ватутіне 
Черкаської області) і місцевий ФК «Калуш». Новизна 
полягала в тому, що всі гравці команд-учасниць 
ніколи не укладали професіональних контрактів із 
футбольними клубами.

Перемогу в  турнірі здобув колектив, сформований 
на базі ФК «АФ-П’ятихатська», який і представляв 
Україну у відбірному турнірі, що тривав торік у вересні 
в Молдові на полях поблизу Кишиніва. 

Суперниками кіровоградців, крім господарів, були 
команди з Іспанії та Північної Ірландії. За підсумками 
матчів
«АФ-П’ятихатська» посіла лише третє місце, 
поступившись обом опонентам із Західної Європи. 
Єдину перемогу вдалося здобути в останньому турі над 
місцевою командою.
Ми віримо, що вдосконалення організації українського 
відбору дасть змогу в подальшому формувати 
підготовлені колективи, здатні вирішувати найвищі 
завдання на євроарені.

Кубок регіонів УЄФА 2014/15 
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COCA-COLA – ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР ЗМАГАНЬ
«ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ – КУБОК COCA-COLA»

Компанія Соса-Сola® – це світовий лідер із 
виробництва популярних безалкогольних напоїв, 
які уже понад століття гамують спрагу мільйонів 
людей в усьому світі. Сьогодні більш як 500 торгових 
марок Компанії продаються у 206 країнах. Разом 
із тим бренд Coca-Cola® вже не одне десятиліття 
нерозривно пов’язаний із футболом – починаючи 
з часів першого чемпіонату світу в Уругваї 1930 
року. Coca-Cola® також є одним із найдавніших 
корпоративних партнерів ФІФА, співпраця з якою 
розпочалася ще 1974-го. Офіційна співпраця з УЄФА 
була розпочата 1988 року. Coca-Cola®  підтримує 
футбол на будь-якому рівні: від аматорського до таких 
епохальних подій, як Кубок світу ФІФА та Кубок 
Європи.

Варто зазначити, що партнерство зі світом футболу 
допомагає Coca-Cola® втілювати в життя один 
з її стратегічних напрямів – підтримку активного 
способу життя. Відтак в Україні з 2010 року Компанія 
Соса-Сola® стала партнером Турніру дитячого 
аматорського футболу, відомого тепер під офіційною 
назвою «Шкіряний м’яч – Кубок Соса-Сola». 
Щороку близько 650 тисяч школярів з усієї України, 
об’єднаних у 50 000 команд, беруть участь у цих 
змаганнях. Регулярно Coca-Cola® створює унікальні 
та незабутні можливості для найкращих гравців 
Турніру. Як офіційний спонсор УЄФА ЄВРО 2012ТМ, 

Coca-Cola® відібрала більше 40 найкращих гравців 
сезону, котрі отримали почесне право винести прапор 
однієї з команд-учасниць Чемпіонату УЄФА ЄВРО 
2012ТМ. 

Також вісім талановитих юних гравців турніру  
«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» винесли 
прапори національних збірних на фінальному матчі 
УЄФА ЄВРО 2012ТМ. Цей вихід на футбольне 
поле залишиться у їхній пам’яті на все життя, адже 
програма «прапороносці» – унікальна можливість, яку 
надає і може влаштувати лише Coca-Cola®!

Під час Чемпіонату світу з футболу-2014 Компанія 
Coca-Cola® влаштувала міжнародний футбольний 
табір «Copa Coca-Cola Сamp» поблизу міста Сан-
Паулу в Бразилії. До табору з’їхались 116 учасників 
із 28 країн світу, прибули й Денис Галата та Денис 
Душкін – найкращі гравці команд-переможниць 
сезону 2012-2013 Всеукраїнського дитячого 
футбольного турніру «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-
Cola». Захопленню хлопців не було меж, адже їм 
випала унікальна можливість побувати на Чемпіонаті 
світу, поспілкуватись з відомими футболістами, 
познайомитись зі своїми колегами і потренуватись у 
складі міжнародних команд. Можливо, вже за кілька 
років ми побачимо їх серед світових зірок футболу!

Компанія Соса Сola®  це світовий лідер із Coca Cola® відібрала більше 40 найкращих гравцівКомпанія Соса-Сola® – це світовий лідер із Coca-Cola® відібрала більше 40 найкращих гравців

Олеся  Жулинська, директор   зі  зв’язків  з  громадськістю «Кока-Кола Україна»:
«ААФУ та Кока-Кола - надійні партнери!»
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АТ «Молочний альянс» – Група компаній, що об’єднує 
потужні підприємства з виробництва та реалізації 
основних видів молочної продукції, лідер молочної 
галузі України.

Історія Групи компаній «Молочний альянс» 
розпочалася з придбання декількох виробничих 
підприємств, які 2006 року було офіційно об’єднано в 
Групу компаній. 

Сьогодні «Молочний альянс» – Група компаній 
з централізованою структурою управління 
фінансами, закупівлею, маркетингом, виробництвом, 
логістикою та продажами. До її складу входять 
вісім 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 молокозавод 
– підприємство зі збору та обробки молока і 
молокопродуктів. Продаж продукції підприємства 
в Україні та за кордоном забезпечують компанії 
«Еталонмолпродукт» і «Торговий Дім «Еталон». 
Продукція АТ «Молочний альянс» випускається під 
брендами «Пирятинъ» та «Златокрай». Продуктовий 

портфель компанії збалансований таким чином, що в 
ньому є пропозиції для всіх верств населення в різних 
товарних категоріях молочного та сирного ринків.

«Молочний альянс» – це бізнес, що стабільно 
та впевнено розвивається і демонструє стійку 
позитивну динаміку зростання. За останні три роки 
підприємствами Групи було перероблено більш ніж 
1,5 млн тонн молока. Обсяг виробництва компанією 
готової молочної продукції в І півріччі 2014 року 
становив 78,6 тис. тонн, продемонструвавши 7% 
зростання порівняно з показниками аналогічного 
періоду 2013-го. Збільшився і чистий дохід від 
реалізації продукції Групи компаній «Молочний 
альянс». У І півріччі 2014 року цей показник становив 
близько 1,4 млрд грн., що на 6% більше порівняно 
з показниками аналогічного періоду 2013-го. 
Група компаній «Молочний альянс» є найбільшим 
виробником жирних сирів в Україні (ринкова частка 
становить 18% станом на І півріччя 2014 року). Група 
також є безумовним лідером за обсягами експорту 
натурального сиру за кордон. За результатами І 
півріччя 2014 року ринкова частка АТ «Молочний 
альянс» з експорту цього виду продукції становила 
39%. Фантастичних успіхів досягло і найновіше 
підприємство Групи – Філія ПАТ «Яготинський 
маслозавод» «Яготинське для дітей». Торгова марка 
«Яготинське для дітей» всього за півтора року свого 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР АСОЦІАЦІЇ – 
АТ «Молочний альянс»

Молочний альянс»  Група компаній, що об єднує 
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існування стала лідером ринку дитячого молочного 
харчування України, завоювавши 26,1% ринку. Успішний 
розвиток АТ «Молочний альянс» протягом усіх 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 всіх 
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 сертифіковано 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 компанії полягає в небайдужому та дбайливому 
ставленні до природних ресурсів. Протягом останніх трьох 
років здійснено багатомільйонні вкладення в 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 в заводські стоки.

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

Група компаній «Молочний альянс» з оптимізмом та 
впевненістю дивиться в 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!

нських дітлахів корисними й необхідними для них 
чними продуктами.

ання стала лідером ринку дитячого молочного
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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».

adidas Group – один зі світових лідерів спортивних товарів, який пропонує широкий асортимент 
продукції під такими основними брендами, як adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport. Головний 
офіс Групи знаходиться у Німеччині, в місті Герцогенаурах. У штаті Групи працює більше 46 тисяч 
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, Іспанії, Швеції, 
Аргентини, Данії, Німеччини, Японії та Мексики. В екіпіровці аdidas виступають такі знамениті 
футбольні клуби, як Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid, АС Milan, «Динамо» Київ, «Металіст» 
Харків, а також одні з найкращих футболістів світу: Ліонель Мессі, Гарет Бейл, Стівен Джеррард, 
Карім Бензема, Мануель Нойер, Робін ван Персі, Месут Озіл та Луіс Суарез.

– ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ААФУ

без е ує с ор и им е ру а м а е арем у ра с ома ди, беру
УЄФА П б ААФУ d d ф

ббезпечує спортивним екіпіруванням та інвентарем українські команди, які беруть 
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ДАНОН – ЗАСНОВНИК І ОРГАНІЗАТОР
ВСЕСВІТНЬОГО ТУРНІРУ «КУБОК НАЦІЙ ДАНОН»

Група компаній «Данон» – світовий лідер із виробництва 
молочних продуктів. Виконуючи свою місію – нести 
здоров’я якнайбільшій кількості людей через здорові 
продукти харчування – діяльність компанії зосереджена 
на виробництві молочної продукції, дитячого харчування 
та мінеральної води. У портфель компанії «Данон» в 
Україні входить широкий асортимент торгових марок: 
«Actimel», «Activia», «Актуаль», «Растішка», «Даніссімо», 
«Живинка», «Тьома», «Простоквашино», «Маша и 
Медведь», «Смішарики» та ін. Виробничі потужності 
компанії «Данон» в Україні налічують два заводи: «Данон 
Дніпро» в м. Херсоні та «Кремез» в м. Кременчуці. 

«Кубок націй Данон» – глобальна ініціатива компанії 
«Данон», що надихає мільйони дітей та їх родини по 

всьому світу дотримуватись здорового способу життя. 
«Кубок націй Данон» – це найбільший футбольний 
чемпіонат для дітей 10-12 років із більше ніж 32 країн 
світу, який дарує юним любителям футболу можливість 
здійснити найнеймовірніші спортивні мрії! Щорічно у 
змаганнях беруть участь близько 2,5 мільйона школярів з 
усього світу. Основними цінностями чемпіонату є отримання 
задоволення від гри та принцип «чесна гра, взаємна повага 
та культурний обмін».

Дитячий футбольний турнір, який компанія «Данон» 
проводить з 2000 року, отримав офіційне визнання ФІФА 
та високу оцінку світового футбольного співтовариства. 
Міжнародним послом Кубка став Зінедін Зідан – легенда 
світового футболу.

уктів. Виконуючи свою місію – нести «Кубок націй Данон» – це найбільший футбольний
йй «Данон» – світовий лідер із виробництва

і В і і
всьому світу дотримуватись здорового способу життя.

К б ій Д йбі й ф б й

Команда U-11 ЗОШ № 141 з Дніпропетровська на фіналі у Сан-Паулу (Бразилія). 2014 рік.
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