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Травневий збір національної команди під керівництвом Михайла Фоменка 
розпочався з підготовки до товариського поєдинку зі збірною Нігеру. 

Африканські команди вже стають традиційними спаринг-партнерами на 
завершення сезону для нашої збірної, адже на початку червня минулого 
року  збірна України на полі «Олімпійського» зустрічалась з Камеруном. 
Тоді, здавалося, більшої  екзотики для столиці України годі й вигадати, 
проте цього року вітчизняні вболівальники і футбольні фахівці блукають 
просторами Інтернету в пошуках інформації щодо історії виступів збірної 
Нігеру, її досягнень та легіонерів. Наші суперники посідають 102 місце в 
рейтингу ФІФА, вони жодного разу не проходили кваліфікацію на чемпіонат 
світу, проте двічі виходили на Кубок африканських націй - у 2012 та 2013 
роках. Перший матч в своїй історії збірна Нігеру зіграла 1 червня 1963 року. 
А останній міжнародний матч перед приїздом до Києва завершився для 
Нігера нічиєю 2:2 зі збірною Конго 7 вересня 2013 року. 

59-річний німецький тренер нігерців Гернот Рор прийшов до команди у 

2012 році, після того, як його контракт у якості тренера команди Габону був 
призупинений. До свого переїзду в Нігер Гернот Рор тренував французькі 
клуби «Нансі» та «Ніцца», швейцарський «Янг Бойз» та туніський «Етуаль 
дю Саель», а з 2010 по 2012 - національну команду Габону. 

До України наставник нігерців привезе 16 гравців, один з яких добре 
знайомий українським вболівальникам футболу - Амаду Тіджані Мутарі, 
одноклубник дебютанта національної української збірної Сергія Болбата з 
донецького «Металурга». Минулорічний товариський поєдинок українців з 
камерунцями не видавався складним, проте закінчився внічию - 0:0. Тепер 
настала черга «Сахарських газелей» проявити себе на столичному стадіоні 
«Динамо».    

До табору національної збірної команди України на матч з Нігером 
отримав виклик аж 31 гравець, серед яких є й п’ять новачків. Це голкіпер 
одеського «Чорноморця» Дмитро Безотосний та його одноклубник 
- захисник Євген Зубейко.  Українська «молодіжка» поповнила ряди 
національної збірної своїми кращими гравцями, серед яких Сергій Болбат 
(ФК «Металург», Донецьк), Євген Ткачук (ФК «Ворскла», Полтава) та Іван 
Ордець (ФК «Іллічівець», Маріуполь). Тренери національних команд, які 
працюють з гравцями різних вікових груп, неодноразово заявляли про 
важливість правонаступництва у збірних, адже обмін досвідом, виховання 
талановитого покоління гравців та оновлення головної команди країни є 
завданням номер один для будь-якої національної асоціації. 

Спаринг з Нігером є важливим етапом підготовки збірної України до 
відбору ЧЄ-2016, що стартує 8 вересня цього року домашнім матчем зі 
збірною Словаччини. 

«Сахарські газелі» на схилах Дніпра
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22-го травня національна збірна команда України зіграє товариський 
матч із командою Нігеру. Команда Михайла Фоменка проведе свій другий 
офіційний товариський поєдинок у 2014 році та 209 зустріч у історії своїх 
виступів на міжнародній арені. Наступна гра «жовто-синіх» відбудеться 
у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Столична 
арена, яка з травня 2002 року носить ім’я видатного футбольного тренера 
Валерія Васильовича Лобановського, вже неодноразово ставала свідком 
безкомпромісних футбольних баталій національної збірної команди України 
у матчах найвищого калібру.

Збірна України вже 18 разів виходила на смарагдове поле стадіону 
«Динамо» імені Валерія Лобановського. Цікаво, що національна команда 
за часи роботи Михайла Фоменка ще жодного разу не брала участь в 
офіційних матчах на цьому стадіоні, хоча збірна встигла провести вже 
чотири матчі на НСК «Олімпійський» з червня 2013 року. Тому українська 
команда, яка є автором вражаючої семиматчевої безпрограшної серії у 
рідних стінах, має шанс її подовжити та записати до сторінки історії стадіону 
«Динамо» імені Валерія Лобановського чергову тріумфальну сторінку.

Перший матч збірної України на арені київського «Динамо» пройшов 
у серпні 1999-го року. У рамках спарингу підопічні Йожефа Сабо зіграли 
внічию із Болгарією – 1:1. Гол наприкінці зустрічі забив колишній бомбардир 
збірної і нинішній головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров, 
але наша команда втратила перемогу перед фінальним свистком. Але 
повернення на стадіон «Динамо» два з половиною роки потому вийшов 

вдалішим – Україна перемогла Грузію у товариській зустрічі завдяки 
влучним ударам Реброва та Тимощука. 

Загалом, динамівський клубний стадіон є свого роду рекордсменом у 
контексті виступів національної збірної команди України. Саме тут «синьо-
жовті» провели найбільшу після головної арени країни, НСК «Олімпійський», 
кількість домашніх товариських поєдинків – 16. Виключенням стали два матчі 
відбіркового циклу ЧС-2010 року із збірними Казахстану та Андорри, у яких 
наша команда забила сім м’ячів, пропустивши у власні ворота лише одного разу 
(2:1 і 5:0). Цікаво, що кращим бомбардиром у футболці національної команди на 
стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського є все ще граючий футболіст – 
півзахисник Сергій Назаренко, в активі якого п’ять влучних «пострілів».

У цілому, на київському стадіоні збірна України провела товариські 
зустрічі із національними збірними таких країн як Болгарія, Грузія, Латвія, 
Македонія, Словаччина, Ізраїль, Сербія і Чорногорія, Сербія, Азербайджан, 
Узбекістан, Туреччина, Чилі, Канада та Італія. Збірна України має позитивний 
баланс зіграних спарингів на столичній арені – дев’ять разів «синьо-жовті» 
долали своїх суперників (Грузія, Латвія, Сербія і Чорногорія, Азербайджан, 
Сербія, Чилі, Болгарія та двічі Узбекістан), у п’яти матчах переможця не було 
виявлено (Болгарія, Македонія, Словаччина, Ізраїль, Канада) і лише двічі 
наша команда залишала поле переможеною (Туреччина та Італія). 

З червня 2011 року збірна України незмінно вигравала на стадіоні 
«Динамо», забивала не менше двох м’ячів за матч та утримувала власні 
ворота на замку. Настав час для нашої команди продовжити приємну для 
усіх українських вболівальників традицію і обов’язково здобути для нашої 
країни таку бажану перемогу.

Матчі збірної України на «Динамо» 
імені Валерія Лобановського
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Футбольний 2014 рік національна збірна України відкривала матчем 
проти збірної США. Спочатку цей матч було заплановано провести в 
Харкові, проте, зважаючи на події, що були в той час в Україні, було 
прийнято рішення перенести його на Кіпр.

Гра розпочалась з хвилини мовчання в пам’ять про жертв протистоянь 
в Україні. Незважаючи на те, що збірна України проводила матч на 
нейтральному полі, на трибунах «Антоніс Пападопулос» зібралось чимало 
українців, які протягом всього матчу підбадьорювали наших хлопців 
вигуками «Україна» та «Героям Слава!», створюючи по-справжньому 
домашню атмосферу нашій збірній.

Перші хвилини матчу проходили за рівної боротьби, обидві команди по 
черзі контролювали м’яч. Проте на 12-й хвилині нулі на табло змінились на 
користь збірної України - після передачі з центра поля, Гармаш, вийшовши 
один на один з воротарем, завдав удару, на який вдало зреагував Ховард, 
проте на добиванні першим виявився  Ярмоленко, який влучно відправив 
м’яч в сітку - 1:0 на користь України! За 3 хвилини українці спромоглися 
забити ще один гол, проте арбітр не зарахував його через офсайд. 

Після забитого голу гра дещо заспокоїлась, проте ненадовго: трохи 
відпочивши, обидві команди повернули гру в звичне русло і вже на 25-й 

хвилині Брукс після прострілу Ярмоленка ледь не зрізав м’яч у власні 
ворота. За 4 хвилини той таки Ярмоленко, який був найактивнішим у 
складі українців, міг оформити дубль - після його удару м’яч просвистів 
біля дальньої стійки. А ще через 2 хвилини Денис Гармаш не реалізував 
вихід віч-на-віч з воротарем. Після цього гра знову заспокоїлась, українці 
навіть дозволили американцям створити небезпечний момент наприкінці 
першого тайму, проте рахунок на табло не змінився.

Другий тайм почався з активних дій номінальних гостей - спочатку на  
49-й хвилині Демпсі завдав удару з льоту метрів з десяти, але Федецький 
врятував нашу команду від неприємностей, підставившись під цей 
потужний постріл. Відразу ж Алтідор виграв боротьбу у Федецького і 
небезпечно пробив головою по воротах Пятова, проте невлучно. Та і на 
цьому серія атак збірної США не припинилась - Демпсі втік від Кучера, 
вийшов один на один із Пятовим, але Андрій зіграв надійно, скоротивши 
кут для удару півзахисникові збірної США! 

Витримавши навалу на свої ворота, підопічні Михайла Фоменка зуміли 
вирівняти гру, а на 67-й хвилині взагалі подвоїли рахунок - Безус вивів 
на побачення с Хорвадом Девича, проте удар останнього воротар США 
парирував. М’яч знову відскочив до форварда збірної України, який з 
другої спроби не схибив - 2:0. Мали українці можливість і довести рахунок 
до розгромного - на 75-й хвилині Андрій Ярмоленко завдав потужного 
удару майже з центру поля, проте Ховард блискуче зреагував на удар 
нашого форварда. 

Найреальнішу можливість провести гол-престижу американці мали на 
87-й хвилині, коли після подачі кутового ледь не відзначився Йоханссон! 
Цей момент став останнім небезпечним епізодом в цьому матчі, тож 
фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу збірної України з 
рахунком 2:0.

 УКРАЇНА	 2

	 США	 0 

Голи: Ярмоленко (12), Девич (67)
попередження: Федецький, Безус - Демпсі

Товариський матч 05.03.2014

Україна: Пятов - Федецький, Хачеріді, Кучер, Шевчук (Макаренко, 80), Тимощук, 
Ротань (Едмар, 78), Гармаш (Безус, 46), Ярмоленко (Морозюк, 89), Коноплянка (Гусєв, 
70), Зозуля (Девич, 65)

СШа: Ховард - Кемерон, Брукс, Оньєву, Кастільо (Ши, 63), Клєштан (Йоханссон, 63), 
Джонс (Вільямс, 79), Джонсон, Бедойя, Демпсі, Алтідор (Агудело, 88)
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8 квітня у Будинку футболу компанія adidas презентувала нову 
домашню ігрову форму національної збірної команди України.

 При розробці нової екіпіровки дизайнери adidas керувались 
особливостями українського стилю, а також видами ігрової форми 
минулих років з національними кольорами України - жовтим і блакитним. 
Особливістю нової форми є тип футболки, яка виконана в стилі поло. 
Легкі сині лінії та класичний комір насиченого синього кольору – відмінні 
риси нової домашньої форми національної збірної України. В дизайні 
також присутній логотип Федерації футболу України, який розташований 
на ігровій футболці зліва. 

На церемонії презентації були присутні президент ФФУ Анатолій 
Коньков, голова правління комерційного партнера Федерації ПРаТ «УФІ» 
Володимир Лашкул, головний тренер національної збірної команди 
України Михайло Фоменко і старший спеціаліст зі спортивного маркетингу 
adidas Андрій Рябець.

 Анатолій Коньков, президент ФФУ: “З компанією adidas нас пов’язує 
багаторічне співробітництво. Я задоволений, що ми маємо справу з 
партнером  зі світовим ім’я та досвідом роботи. Я хочу ще раз підкреслити 

те, що ФФУ та «УФІ» протягом багатьох років плідно співпрацюють з 
компанією adidas. Маю надію, що й надалі ця компанія допомагатиме 
нашій національній збірній вирішувати усі завдання і цілі на найвищому 
рівні”. 

   «Від імені тренерського штабу і гравців хочу подякувати аdidas за 
тісну і якісну співпрацю, за підтримку. Розумію, що минулого року ми 
не зуміли виконати головне завдання. Постараємося виправитися, щоб 
не тільки виглядати красиво у формі аdidas, але й вирішувати серйозні 
завдання і перемагати», - зазначив головний тренер національної збірної 
Михайло Фоменко.

 Нову форму представляли гравці національної збірної команди України 
Денис Гармаш, Едмар, Олександр Кучер, Артем Федецький та Євген 
Хачеріді. Футболісти також висловили свої думки щодо нової екіпіровки.

 «У кожного футболіста є мрія грати за національну збірну і грати 
в жовто-синій футболці. Хочеться, щоб ця форма стала щасливою, і 
успішною», - сказав Федецький. А Олександр Кучер пообіцяв, що збірна 
намагатиметься робити все можливе, щоб ця форма була не тільки 
красивою, а й переможною.

нова форма збірної



8 | Матч національних збірних. Україна – Нігер



Матч національних збірних. Україна – Нігер | 9



10 | Матч національних збірних. Україна – Нігер

наші надії

Збірна України з 1992 року провела 208 матчів: 89 перемог, 61 нічия, 58 поразок, різниця м’ячів 
287-211. Вдома - 94 матчі (49 перемог, 27 нічиїх, 18 поразок, м’ячі: 148-80). На виїзді - 93 матчі 
(32 перемоги, 28 нічиїх, 33 поразки, м’ячі: 113-106). На нейтральних полях - 21 гра (9 перемог, 5 
нічиїх, 7 поразок, м’ячі 27-22). Серії післяматчевих пенальті - 4 рази (3 перемоги та 1 поразка)

Учасник фінальних турнірів ЧС 2006 (чвертьфінал). ЄВРО-2012 (3-є місце в групі).

Найбільша перемога - 9:0 (Україна – Сан-Марино, 06.09.2013).

Найбільші поразки - 0:4
(Хорватія - Україна, 25.03.1995; Іспанія - Україна, 14.06.2006; Чехія - Україна, 6.09.2011).

Рекордсмен за кількістю виступів – Анатолій ТИМОЩУК (132 матчі).

Найкращий снайпер - Андрій ШЕВЧЕНКО (48 м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА на травень 2014 р. - 17-е місце (913 очок).

Найвища позиція: 11-те місце (лютий-травень 2007 р.).

Найнижча позиція: 132 (вересень 1993 р). Найбільший
прогрес: +30 (липень 2006 р). Найбільший регрес: -12 (липень 1996 р.).

Форма команди: жовті футболки і труси. Резервна - сині
футболки і труси.

УКРАЇНА • Площа: 603,7 тис. кв. км • Населення: 46,3 млн. • Столиця: Київ • Державна мова: українська • Грошова одиниця: гривня

Федерація футболу України

Заснована 13 грудня 1991 р.
Член ФІФА та УЄФА з 1992 р.
Адреса: Україна, 01133 Київ,
пров. Лабораторний, 7-а.
Телефон: +38 (044) 521 0521.
Факс: +38 (044) 521 0550.
E-mail: info@ffu.org.ua
Сайт: www.ffu.org.ua
Президент – Анатолій КОНЬКОВ.

Андрій ПЯТОВ 

Денис БОйкО

Михайло ФОМенкО

Воротар

Воротар

Народився 28 червня 1984 р. у Кіровограді.
190 см, 78 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 
22.08.2007, Україна – Узбекистан – 2:1

Народився 29 січня 1988 року у м. Києві
197 см, 82 кг
«ДНіпРо» (Дніпропетровськ)
Дебютант

Головний тренер
Народився 19 вересня 1948 року у с. Мала Рибиця
Сумської області 
Заслужений тренер України 
Заслужений майстер спорту СРСР

47

–

–

–

Рік і Г
2007 4 -4
2008 5 -1
2009 8 -5
2010 5 -8

2011 2 -6
2012 10 -8
2013 12 -5
2014 1 0
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ЗБіРна УКРаїнИ

Рік і Г
2006 2 1
2007 5 –
2008 4 –
2009 8 –

2010 2 –
2011 7 –
2012 3 1
2013 6 –
2014 1 –

Олександр кУЧеР
Захисник
Народився 22 жовтня 1982 р. у Києві.
184 см, 77 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
15.08.2006, Україна – Азербайджан – 6:0

38 2

Іван ОРДець
Захисник
Народився 8 липня 1992 року у м. Волноваха (Донецька обл.)
194 см, 88 кг
«іллічіВець» Маріуполь
Дебютант

– –

Ярослав РАкИцькИй
Захисник
Народився 3 серпня 1989 р. у першотравневську
(Дніпропетровська область).
180 см, 70 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
10.10.2009, Україна – Англія – 1:0

26 4

Рік і Г
2009 4 1
2010 4 1

2011 6 1
2012 6 –
2013 6 1

В’ячеслав ШеВЧУк
Захисник
Народився 13 травня 1979 р. у луцьку.
184 см, 82 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
30.04.2003, Данія – Україна – 1:0

35 –

Рік і Г
2003 3 –
2005 1 –
2008 7 –
2009 6 –

2011 4 –
2012 3 –
2013 11 –
2014 1 –

Рік і Г
2010 8 –
2011 9 –

2013 11 2
2014 1 –

Рік і Г
2014 1 –

Артем ФеДецькИй

Євген МАкАРенкО

Захисник

Захисник

Народився 26 квітня 1985 р.
в Нововолинську (Волинська обл.).
183 см, 76 кг
«ДНіпРо» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – литва – 4:0

Народився 21 травня 1991 року у м. Києві
186 см, 77 кг
«ДИНАМо» Київ
Дебют у збірній:
05.03.2014, Україна – США – 2:0

29

1

2

–

Андрій ПІлЯВськИй
Захисник
Народився 4 грудня 1988 року у м. Києві 
192 см, 79 кг
«МАККАбі» Хайфа, ізраїль
Дебютант

– –

Дмитро БезОТОснИй
Воротар
Народився 15 листопада 1983 року у м. Хмельницькому
192 см, 83 кг
«чоРНоМоРець» (одеса)
Дебютант

– –



12 | Матч національних збірних. Україна – Нігер

Андрій ЯРМОленкО
Півзахисник
Народився 23 жовтня 1989 р. у ленінграді (РСФСР).
187 см, 76 кг
«ДИНАМо» Київ
Дебют у збірній:
5.09.2009, Україна – Андорра – 5:0

35 15

Рік і Г
2009 6 2
2010 2 1
2011 9 3

2012 10 2
2013 11 6
2014 1 1

наші надії

сергій сИДОРЧУк
Півзахисник
Народився 2 травня 1991 року у м. Запоріжжя
188 см, 76 кг
«ДИНАМо» Київ
Дебютант 

– –

Денис ГАРМАШ
Півзахисник
Народився 19 квітня 1990 року у м. Мілове (луганська обл.) 
187 см, 75 кг
«ДИНАМо» Київ
Дебют у збірній:
07.10.2011, Україна – болгарія – 3:0

15 5

Рік і Г
2011 4 1
2012 10 –

Євген селІн 
Захисник
Народився 9 травня 1988 року у м. Новоайдарі (луганська обл.)
185 см, 75 кг
«ДИНАМо» Київ
Дебют у збірній:
07.10.2011, Україна – болгарія – 3:0

14 1

Рік і Г
2011 3 –
2011 7 –
2013 4 1
2014 1 –

Євген ТкАЧУк 

Руслан РОТАнь

Захисник

Півзахисник

Народився 27 червня 1991 року.
176 см, 69 кг
«ВоРСКлА» полтава
Дебютант

Народився 29 жовтня 1981 р. у полтаві.
176 см, 69 кг
«ДНіпРо» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
12.02.2003, Туреччина – Україна – 0:0

–

74

–

7

Рік і Г
2003 2 –
2004 5 1
2005 8 2
2006 10 2
2007 7 1
2008 1 –

2009 7 –
2010 6 –
2011 9 –
2012 9 –
2013 9 1
2014 1 –

Євген зУБейкО
Захисник
Народився 30 вересня 1989 року у м. Артемівськ (луганська обл.)
179 см, 67 кг
«чоРНоМоРець» одеса
Дебютант

– –

Анатолій ТИМОЩУк
Півзахисник
Народився 30 березня 1979 р. у луцьку.
183 см, 74 кг.
«ЗеНіТ», Росія
Дебют у збірній:
26.04.2000, болгарія – Україна – 0:1

132 4

Рік і Г
2000 4 –
2001 12 –
2002 8 1
2003 9 –
2004 9 –
2005 10 –
2006 12 –

2007 10 –
2008 7 –
2009 11 –
2010 9 1
2011 12 2
2012 11 –
2013 7 –
2014 1 –
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ЗБіРна УКРаїнИ

Рік і Г
2010 1 –
2011 2 –
2013 10 2
2014 1 –

Микола МОРОзюк
Півзахисник
Народився 17 січня 1988 року у м. львів. 
175 см, 70 кг
«МеТАлУРГ» Донецьк
Дебют у збірній:
17.11.2010, Швейцарія – Україна - 2:2

8 1

Євген кОнОПлЯнкА 
Півзахисник
Народився 29 вересня 1989 р.в Кіровограді.
176 см, 69 кг
«ДНіпРо» Дніпропетровськ 
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – литва – 4:0

36 8

Рік і Г
2010 6 2
2011 9 2

2012 9 2
2013 10 2
2014 1 –

Роман БезУс
Півзахисник
Народився 26 вересня 1990 р. в Кременчуці (полтавська обл.).
185 см, 78 кг
«ДИНАМо» Київ
Дебют у збірній:
11.11.2011, Україна – Німеччина – 3:3

14 3

Рік і Г
2011 1 –
2012 2 –
2013 10 3
2014 1 –

Олег ГУсЄВ
Півзахисник
Народився 25 квітня 1983 р. у Сумах.
179 см, 74 кг.
«ДИНАМо» Київ
Дебют у збірній:
20.08.2003, Україна – Румунія – 0:2

91 13

Рік і Г
2003 4 –
2004 9 1
2005 8 –
2006 13 1
2007 11 4
2008 2 –

2009 7 1
2010 7 –
2011 7 1
2012 11 –
2013 11 1
2014 1 –

Тарас сТеПАненкО
Півзахисник
Народився 8 серпня 1989 р. у Великій Новоселці (Донецька обл.).
181 см, 75 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній: 8.02.2011, Україна – Румунія – 2:2

13 –

Рік і Г
2010 1 –
2011 4 –
2012 1 –
2013 7 –

Денис ДеДеЧкО
Півзахисник
Народився 2 липня 1987 року у м. Києві
188 см, 83 кг
«ВоРСКлА» полтава
Дебют у збірній: 14.08.2013, Україна – ізраїль – 2:0

1 –
Рік і Г

2013 1 –

едмар ГАлОВськИй
Півзахисник
Народився 16 червня 1980 р. у місті Можі-дас-Крузіс (бразилія)
177 см, 69 кг.
«МеТАліСТ» Харків
Дебют у збірній:
10.08.2011, Україна – Швеція 0:1

10 1

Рік і Г
2011 1 –
2013 8 1
2014 1 –

Рік і Г
2013 3 –

Дмитро ХОМЧенОВськИй
Півзахисник
Народився 16 квітня 1990 р. у Вугледарі (Донецька обл.)
182 см, 74 кг
«ЗоРЯ» луганськ
Дебют у збірній:
14.08.2013 
Україна – ізраїль – 2:0

3 –
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сергій БОлБАТ
Півзахисник
Народився 13 червня 1993 року у м. Волноваха (Донецької обл.)
175 см, 66 кг
«МеТАлУРГ» Донецьк

– –

Роман зОзУлЯ
Нападник
Народився 10 листопада 1989 р. в Києві.
175 см, 62 кг
«ДНіпРо» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
2.06.2010, Норвегія – Україна – 0:1

15 3

Рік і Г
2010 1 1
2012 4 –
2013 9 2
2014 1 –

Євген селезньОВ
Нападник
Народився 20 липня 1985 р. у Макіївці (Донецька обл.).
185 см, 77 кг.
«ДНіпРо» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
24.05.2008, Нідерланди – Україна – 3:0

43 9

Рік і Г
2008 5 1
2009 8 3
2010 7 1

2011 8 –
2012 6 –
2013 9 4

Марко ДеВИЧ

Олексій Антонов

Нападник

Нападник

Народився 27 жовтня 1983 р. в белграді (Сербія).
185 см, 74 кг.
«МеТАліСТ» Харків
Дебют у збірній:
19.11.2008, Україна – Норвегія – 1:0

Народився 8 травня 1986 року у м. павлоград (Дніпропетровська обл.)
180 см, 76 кг.
«чоРНоМоРець» одеса
Дебютант 

34

–

7

–

Рік і Г
2008 1 –
2009 1 –
2010 5 –

2011 10 2
2012 11 –
2013 5 4
2014 1 1

наші надії
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– Вітаємо з викликом до національної збірної команди України? Від 
кого дізнався про виклик і як сприйняв цю новину? Чи стало це для 
тебе несподіванкою?

– Дякую за привітання. Не буду приховувати, цього запрошення я 
не очікував, і воно стало для мене приємним сюрпризом. Дізнався 
за декілька днів до того, як оголосили список. Мені зателефонував 
головний тренер молодіжної збірної Сергій Ковалець та попередив, що 
можуть викликати до лав головної команди країни.

– Чи спілкувався з головним тренером першої збірної перед 
викликом?

– Ні, до того, як я прибув безпосередньо до розташування команди, 
спілкування з Михайлом Івановичем не було.

– З ким із нинішніх гравців збірної ти знайомий або підтримуєш 
контакти?

– Знайомий з усіма гравцями «Шахтаря», і, звісно, з Миколою 
Морозюком, з яким ми разом граємо за донецький «Металург».

– Хто зі збірників імпонує тобі своєю грою? 

– Мені всі імпонують, навряд чи можу виокремити когось.

– Кінець сезону видався для тебе доволі насиченим: після збору 
національної команди ти вирушиш до табору «молодіжки»?

– Саме так, збір першої  команди триватиме до 22 травня включно, 
коли відбудеться матч проти Нігеру, а потім я одразу вирушаю до 
молодіжної збірної. «Молодіжка» вже розпочала підготовку до матчів 
кваліфікації Євро-2015. Тож я приєднаюся до своїх колег і буду теж 
готуватись до цих відповідальних ігор.

Сергій Болбат:  
«Готовий дебютувати в матчі з нігером»

Сергій Болбат – один із новачків національної  збірної  
команди України, який є  лідером  української 
«молодіжки»,  поділився  емоціями від звістки про 
виклик до головної команди країни, а  також  розповів 
про поєднання виступів за обидві збірні.
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– Що знаєш про майбутнього суперника - команду Нігеру?

–  Поки що не знаю зовсім нічого! (сміється). Зате знайомий  із 
півзахисником Амаду, котрий грає у нас,  в «Металурзі». Знаю, що він  
отримав запрошення до збірної своєї країни, а, отже, цілком ймовірно 
гратиме проти нашої команди.

– Ти готовий дебютувати у національній збірній вже у наступному 
матчі?

– Це залежить не від мене. Якщо тренер дасть мені шанс, то я 
з радістю дебютую. Що стосується мене особисто, то я готовий! 
(усміхається).
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Євген Макаренко:  
«Виклик до національної збірної

дуже мотивує»
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- Євгене, вітаємо вже з другим поспіль викликом до лав «синьо-
жовтих»! Розкажи про свої враження від минулого збору: що 
сподобалось, що запам’яталось?

- Дякую за привітання. Для мене запрошення до збірної багато 
значить. Не лише приємно опинитися серед найкращих футболістів 
країни, а й відчуваю велику відповідальність, адже маю виправдати 
довіру головного тренера та показати свої найкращі якості. Сподобався 
дружній колектив національної команди, чудова атмосфера. До збірної 
усі хлопці приїздять з гарним настроєм. А запам’яталося, що матч з 
США перенесли на Кіпр, і до останнього було невідомо, чи відбудеться 
він взагалі. На жаль, ситуація в країні не дозволяла нам провести 
спаринг вдома.

- Розкажи, як пройшло твоє знайомство з командою? Як тебе 
прийняли у колективі? Чи спілкувався ти з головним тренером?

- Майже усіх хлопців я знаю. Мене чудово прийняли у колективі. Я 
вже грав майже проти всіх збірників у Прем’єр-лізі у складі «Динамо». 
До того ж у збірній присутні сім моїх одноклубників плюс Зозуля, 
Морозюк та Бойко - хлопці, з якими я дуже багато часу провів у 
молодіжному складі та другій команді «Динамо». Тож порозумітися 
з ними не склало ніяких труднощів. Михайло Іванович  Фоменко 
поспілкувався зі мною, відбулася ознайомча  бесіда.

- Тобі вдалось дебютувати в матчі зі збірною США, що ти відчував 
при виході на поле? 

- Це велика честь! Звичайно, в глибині душі сподівався, що тренер 
випустить мене хоча б на декілька хвилин, тим більше, що рахунок 
дозволяв, адже ми перемагали 2:0. Дуже радий, що вийшов на поле, а 
команда виграла. Емоції переповнювали мене.

- Чим, на твою думку,  виступи за збірну відрізняються від матчів за 
клуб?

- Особисто я не роблю жодного розмежування між цими матчами. 
Я порівняно недавно граю в основному складі «Динамо», тому кожен 
матч для мене – особлива подія. Я відповідально готуюся до всіх 

ігор: і за клуб, і за збірну, та з нетерпінням на них чекаю. Виклик до 
національної команди  дуже мотивує. На відміну від клубу, за збірну 
України  вболіває вся держава, збірна об’єднує всіх людей. Зараз той 
час, коли мені хочеться грати на найвищому рівні якомога більше, 
і я намагаюся використати кожну можливість, щоби зробити це 
якнайкраще.

- За кілька днів збірна України проведе товариський матч із 
командою Нігеру. У порівнянні зі збірною США,  африканська команда 
є   іншим суперником у сенсі  фізичної та тактичної підготовки. Як 
грати з командами такого калібру?

- Скажу відверто:  про збірну Нігеру знаю небагато. Ця команда 
жодного разу не грала на чемпіонаті світу, а її гравці майже не 
виступають в  європейських клубах. Тому нам слід, перш за все, 
грамотно побудувати власну гру та нав’язати її супернику. Думаю, 
безпосередньо перед матчем у нас буде теоретичне заняття, на якому 
тренери розкажуть про сильні й  слабкі сторони суперника, а також 
означать  дії, які  вони хочуть побачити від нас.

- Спаринг збірних України та Нігеру відбудеться на стадіоні 
«Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві. Якщо тренер довірить 
тобі місце на полі, маєш можливість зіграти на стадіоні рідної для тебе 
команди. Напевне, мрієш забити у такій грі свій перший гол за збірну? 

- Звичайно, це було б просто чудово, та захисники нечасто 
забивають. Для мене найголовніше спочатку закріпитися у 
національній збірній та завоювати місце в основному складі, а 
потім вже подумаю і про голи, якщо для цього буде слушна нагода. 
Головне, щоби команда перемагала, а хто забиватиме – не важливо. 
А що стосується стадіону «Динамо», звичайно, мені там буде дуже 
приємно зіграти. Так вийшло, що я ще жодного разу не виходив на 
поле цієї арени. Коли повернувся із «Говерли», «Динамо» вже грало 
на «Олімпійському». Якщо тренер довірить мені якийсь час на полі, 
впевнений, це будуть особливі відчуття.

Для захисника «Динамо» Євгена Макаренка збір 
напередодні матчу з нігером є вже другим у 
національній команді України. Його дебют відбувся 
у минулому товариському поєдинку проти команди 
СШа 5-го березня, коли Євген вийшов на заміну замість 
В’ячеслава Шевчука. перед грою з новим суперником 
футболіст розповів про своє перебування у збірній. 
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08.09.2014

Україна Словаччина

Люксембург Білорусь

Іспанія Македонія

09.10.2014

Білорусь Україна

Македонія Люксембург

Словаччина Іспанія

12.10.2014

Білорусь Словаччина

Україна Македонія

Люксембург Іспанія

15.11.2014

Македонія Словаччина

Люксембург Україна

Іспанія Білорусь

27.03.2015

Іспанія Україна

Македонія Білорусь

Словаччина Люксембург

14.06.2015

Білорусь Іспанія

Україна Люксембург

Словаччина Македонія

05.09.2015

Люксембург Македонія

Україна Білорусь

Іспанія Словаччина

08.09.2015

Словаччина Україна

Білорусь Люксембург

Македонія Іспанія

09.10.2015

Македонія Україна

Словаччина Білорусь

Іспанія Люксембург

12.10.2015

Україна Іспанія

Білорусь Македонія

Люксембург Словаччина

Календар матчів
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нігерська федерація футболу
Дата заснування: 1961
Членство у ФІФА: 1964

Адреса: Avenue Franсois Mitterrand Boite
postale 10299 NIAMEY

Телефон: +227/2072 4575 

Сайт: www.fenifoot.net   
e-mail: info@fenifoot.net 

Президент: Хаміду ДЖІБРІЛЛА

Головний тренер: Гернот РОР

Досягнення: груповий етап Кубку
африканських націй (2012, 2013 рр.)

Позиція в рейтингу ФІФА
на травень 2014 р. – 102 (315 очок)

Найвища позиція у рейтингу ФІФА: 68 (листопад 1994)
Найнижча позиція у рейтингу ФІФА: 196 (серпень 2002)

Перший матч:
11 квітня 1963 року Нігерія – Нігер – 1:0 (Сенегал)

Найбільша перемога: - 7:1
(Нігер – Мавританія (Ніамей, Нігер), 12 жовтня 1990р.)

Найбільша поразка: - 1:9
(Нігер – Гана (Нігер), 21 вересня, 1969р.) 

Форма команди: білі футболки,  білі труси. 

Резервна – зелені футболки, зелені труси.

ВіЗИТКа
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сУпеРнИК

Гравці Клуб Дата народження

Воротарі:

Кассалі Даоуда «Чіппа Юнайтед», ПАР 29.08.1982

Мусса Алхасан Алзума «GNN», Нігер 30.09.1982

Захисники:

Мамаду Сулей 18.02.1995

Мохамед Чікото «Котон спорт», Камерун 01.08.1989

Курума Фатукума «Аль Хосейма», Марокко 11.07.1984

Сулейман Закарі «Евіан», Франція 29.12.1994

Кайкоре Абдулайе Бурейма «Нігер», Нігер 26.03.1993

Півзахисники:

Алі Мохамед «Бордо», Франція 07.10.1996

Якуба Алі Сейду «USM», Алжир 06.04.1992

Карім Лансіна «Метц», Франція 20.05.1987

Алі Юсуф Омароу 16.02.1993

Сулейман Дела Саку «Мангаспорт», Габон 01.08.1987

Іссіаку Кудізе «GNN», Нігер 03.01.1987

Нападники:

Даоуда Камілу «Котон спорт», Камерун 29.12.1987

Оуво Мусса Маазу «Віторія Гімарайнш», Португалія 25.08.1988

Номау Абдулнасер «ASFAN», Нігер 10.09.1992

Махаман Сіссе «Леопард Долізі», Конго 27.12.1993

Амаду Мутарі «Металург» Д, Україна 19.01.2014

Вони вийдуть проти збірної України
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сУпеРнИК

Федерація футбола Нігеру була створена в 1961 році, а 
ще за три роки ФФН стала членом ФІФА та КАФ. 

Національна  збірна Нігеру перший свій матч в історії 
провела 11 квітня 1963 року, в якому поступилась 
збірній Нігерії з рахунком 0:1. 

Найбільша перемога національної команди була 
зафіксована 12 жовтня 1990 року, коли була розгромлена 
збірна Мавританії – 7:1. 

А от найнищівнішої поразки збірній Нігеру було 
завдано 21 вересня 1969 року. З рахунком 9:1 над 
нігерцями познущалась збірна Гани.

Збірна Нігеру жодного разу не приймала участі в 
чемпіонатах світу, а ось в Кубку африканський націй 
«Сахарські газелі», як їх ще називають, зіграли двічі 
– у 2012 та 2013 роках. Проте груповий раунд для 
нігерської збірної обидва рази виявився нездоланним 
бар’єром. 

Зараз у складі команди грають переважно футболісти 
з місцевого чемпіонату. Натомість, найбільш яскравим 
гравцем у цій збірній є представник саме європейського 
чемпіонату – це Оуво Мусса Маазу. Він пограв у 
російському ЦСКА, французьких «Монако», «Бордо» 
та «Ле-Мані», бельгійських «Локерені» і «Зюлте-
Варегемі». На цей час нападник захищає кольори 
португальської «Віторії». 
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23 лютого у французькому місті Ніцца відбулось жеребкування 
кваліфікаційного турніру Євро-2016. Учасники відбору, серед яких є 
й дебютант чемпіонату – збірна Гібралтару, були поділені по кошиках, 
відповідно до рейтингу в таблиці коефіцієнтів УЄФА, сформованому на 
основі результатів в кваліфікації і фінальних турнірах ЧС-2010, Євро-2012, 
а також відбору до ЧС-2014. Захід провели Біксант Лізаразю та Рууд 
Гулліт.

 
Жеребкування відбувалось за наступним принципом: спочатку були 

визначені учасники з першого кошику, а потім жеребкування пішло з 
кінця - а саме, з 6 кошика. Таким чином, збірна України опинилась серед 
тих, хто дізнався суперника останніми, коли групи були вже сформовані. 
Наша національна команда проведе матчі зі збірними Іспанії, Словаччини, 
Білорусі, Македонії та Люксембургу.

Без сумніву, фаворитом Групи «С» по праву вважається діючий чемпіон 
світу та Європи – збірна Іспанії. Проте майже всі головні тренери збірних-
суперників України по відбору відмітили, що їм не хотілося б зустрічатися 
з українською командою, що є ознакою зростання авторитету збірної 
Михайла Фоменка в європейському футболі. 

 
У коментарі офіційному сайту УЄФА Фоменко зазначив: «До 

жеребкування потрібно відноситись спокійно. Звісно, Іспанія – явний 
фаворит групи «С». Іспанці не лише чемпіони світу та Європи, але й лідери 
світового футболу».

Також, на мій погляд, в нашій групі є й аутсайдер. Решта збірних 
знаходяться приблизно на одному рівні. Проте це не означає, що до цих 
команд потрібно відноситись по-різному. На кожен матч та на кожного 
суперника Україна буде налаштовуватись з максимальною самовіддачею, 
як це було і у відбірковому циклі ЧС-2014», - додав головний тренер 
українців.

Суперники
України
у відборі
Євро-2016

Календар збірної України у відборі до Євро-2016:

08.09.2014 Україна – Словаччина 

09.10.2014 Білорусь - Україна 

12.10.2014 Україна – Македонія 

15.11.2014 Люксембург – Україна 

27.03.2015 Іспанія – Україна 

14.06.2015 Україна – Люксембург 

05.09.2015 Україна – Білорусія 

08.09.2015 Словаччина – Україна 

09.10.2015 Македонія – України 

12.10.2015 Україна – Іспанія
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Історія протистоянь України з африканськими збірними налічує 
більше десяти років. 18 лютого 2004-року  збірна під керівництвом 
Олега Блохіна здійснила вояж до Лівії. Синьо-жовті швидко відкрили 
рахунок – на 15 хвилині відзначився Пуканич. У другому таймі лівійці 
використали чи не єдиний свій момент, зрівнявши рахунок. А нашій 
збірній реалізувати жодного з численних моментів так і не вдалося. 
Як наслідок 1:1.

Саме лівійці стали наступним суперником синьо-жовтих. Два 
роки потому, у 2006-му, команди знову зустрілися у товариському 

Україна
та африканські 
суперники
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поєдинку. Але цього разу – на нейтральній території. У 
швейцарському місті Гессау, за присутності 10000 глядачів, збірна 
України проводила один з матчів підготовки до Чемпіонату Світу. Під 
керівництвом того ж Блохіна, але у кращій фізичній формі, Україна 
розім’ялася на суперникові. Хоча, незважаючи, на зливу моментів, 
вперше забити вдалося лише по перерві. На 50-й хвилині відзначився 
Єзерський. А в останню п’ятихвилинку голи Бєліка і Воробєя довели 
рахунок до розгромного – 3:0.

За два тижні, вже у рамках групового етапу Чемпіонату Світу, 
збірна України потрапила до однієї групи з Тунісом. Гра за 
переповнених трибун берлінського стадіону була дуже запеклою. У 
цьому матчі вирішувалася доля другої путівки з групи до плей-офф. 
Перше місце було заброньоване іспанцями. Туніс виявився міцним 
горішком і Україні лише за рахунок майстерності Андрія Шевченка, 
який чітко виконав пенальті на 70-й хвилині вдалося мінімально 
перемогти й проти до 1\8 фіналу. Це при тому, що другий тайм 
африканці провели у меншості, на 45-й хвилині з поля був вилучений 
Жазірі. 

Наступної гри проти команди с найспекотнішого континенту 
довелося чекати 7 років. У червні 2013, продовжуючи вести 
боротьбу за путівку на мундіаль у Бразилії, команди Камеруну та 
України зустрілися у товариському матчі на НСК “Олімпійському”. 
Незважаючи на товариський статус матчу і закінчення сезону, 
Михайло Фоменко виставив на гру бойовий склад. Маючи на 
цей час перемоги у всіх матчах 2013 року, синьо-жовті хотіли 
продовжити вдалу серію. Але іншої думки були підопічні Фолькера 

Фінке, які з перших хвилин матчу міцно закрилися біля власних 
воріт. Зрештою, у захисті камерунці провели всі 90 хвилин, зрідка 
переходячи у контратаку. Роботи у Андрія Пятова майже не було. Але 
камерунського воротаря Н’Джока Коноплянка, Селезньов і компанія 
турбували не часто. Не зважаючи на постійний тиск, гольових 
моментів було не багато, і розпечатати ворота Камеруну так і не 
вдалося. Як наслідок – 0:0 і перші втрачені Україною очки у 2013-му.

Отже, матч проти Нігеру стане 5-м у протистоянні Україна-
Африка. В активі українців 2 перемоги і 2 нічиї. Загальний рахунок 
протистоянь 5:1.
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Молодіжній збірні команді України, що продовжує боротьбу за 
вихід на чемпіонат Європи 2015 року,  наприкінці травня-початку 
червня належить провести відразу три гри, в яких багато в чому і 
буде вирішуватись подальша доля підопічних Сергія Ковальця у цих 
змаганнях.

Наразі наша «молодіжка», маючи в активі шість очок після трьох 
матчів, посідає третє місце в турнірній таблиці. Щоправда, головні 

конкуренти за путівку на ЧЄ-2015 зіграли по 6 поєдинків. Тож, за 
втраченими очками, команда України зараз знаходиться на рівні з 
лідером групи – командою Хорватії. Врешті, саме від матчу з цією 
збірною, який стане першим в  триматчевому турне «молодіжки», буде 
залежати, чи зможуть наші хлопці  вибороти путівку до фінальної 
частини континентальної першості.

Вирішальні ігри української 
«молодіжки»

Турнірна таблиця станом на 22.05.2014

№ Збірна Матчі Перемоги Нічиї Поразки М'ячі Очки

1 Хорватія U-21 6 5 0 1 16:3 15

2 Швейцарія U-21 6 4 0 2 16:5 12

3 Україна U-21 3 2 0 1 7:4 6

4 Латвія U-21 5 2 0 3 8:10 6

5 Ліхтенштейн U-21 6 0 0 6 1:26 0

Найближчі матчі молодіжної збірної:

28.05.2014 Хорватія U-21- Україна U – 21

04.05.2014 Ліхтенштейн U-21 – Україна U-21

08.04.2014 Україна U-21 – Латвія U-21
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Національна жіноча збірна команда України восени розпочала 
кваліфікаційний турнір чемпіонату світу 2015 року, що пройде у Канаді. 
Суперниками українок по 6-й групі відбору є збірні Англії, Уєльсу, 
Білорусі, Туреччини і Чорногорії.

Стартували підопічні Анатолія Куцева перемогою саме над 
балканською командою – 4:1. Після цього була лютнева «вікторія» над 
Туреччиною – 1:0. Навесні наші дівчата зіграли внічию з Уельсом – 1:1, 

а потім програли англійкам – 0:4. Не зважаючи на результат останньої 
гри, збірна України все ще має непогані шанси потрапити на чемпіонат 
світу. Можна зазначити, що всі ці поєдинки українська команда грала 
на виїзді. 

Тепер на збірну України чекають два поспіль домашні матчі – проти 
Чорногорії (14 червня) і Англії (19 червня), що відбудуться у Львові на 
стадіоні «Арена Львів».

національна жіноча збірна

Відбір до ЧС-2015

Група 6

№ Збірна Матчі Перемоги Нічиї Поразки М'ячі Очки

1 Англія 6 6 0 0 33:0 18 

2 Уельс 6 4 1 1 14:4 13

3 Україна 4 2 1 1 6:6 7

4 Білорусь 5 2 0 3 11:11 6

5 Туреччина 6 2 0 4 6:20 6

6 Чорногорія 7 0 0 7 4:33 0

Найближчі матчі
національної жіночої збірної України:

14.06.2014  Україна – Чорногорія 

19.06.2014  Україна – Англія 
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Місце Команда Очки +/- 

1  Іспанія 1460 0  

2  Німеччина 1340 0  

3  Португалія 1245 0  

4  Бразилія 1210 2  

5  Колумбія 1186 -1  

6  Уругвай 1181 -1  

7  Аргентина 1178 -1  

8  Швейцарія 1161 0  

9  Італія 1115 0  

10  Греція 1082 0  

11  Англія 1043 0  

12  Бельгія 1039 0  

13  Чилі 1037 1  

14  США 1015 -1  

15  Нідерланди 967 0  

16  Франція 935 0  

17  Україна 913 0  

18  Росія 903 0  

19  Мексика 877 0  

20  Хорватія 871 0  

21  Кот-д-Івуар 830 0  

22  Шотландія 825 0  

24  Єгипет 798 0  

25  Боснія та Герцеговина 795 0  

25  Швеція 795 0  

25  Алжир 795 0  

28  Еквадор 794 0  

29  Словенія 787 0  

30  Сербія 759 0  

30  Гондурас 759 2  

102 Нігер 315 0  

рейтинг ФІФа на травень 2014
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