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У четвер, 22 травня, національна збірна команда України у 
товариському матчі обіграла команду Нігеру із рахунком 2:1.

Збірна України із перших хвилин зустрічі шукала щастя біля воріт 
команди Нігеру. Але гольових моментів у стартовий відрізок часу 
майже не було, команди знайомилися із можливостями одна одної. 
Лише Гармаш на 4-й хвилині відгукнувся на флангову передачу 
Антонова і головою пробив по воротах Дауди, але м’яч пішов вище 
воріт.

Перший по-справжньому гольовий момент біля воріт африканської 
команди завершився взяттям воріт. На 20-й хвилині команда Михайла 
Фоменка заробила кутовий: Ярмоленко виконав навіс у штрафний 
майданчик, а дебютант збірної України Ордець головою переправив 
м’яч у сітку воріт. У наступній атаці збірна України знову відзначилася 
голом, але арбітр зафіксував положення «поза грою» у Ярмоленка.

Найбільш продуктивною в атаці для збірної України видалася остання 
п’ятнадцятихвилинка першого тайму зустрічі. У ці хвилини рахунок 
міг стати розгромним на користь «синьо-жовтих», але господарям 
поля відверто не щастило у завершальній стадії атак. На 31-й хвилині 
Ярмоленко віддав гостру передачу на Гармаша, отримав м’яч у 
відповідь і пробив у дальній нижній кут –  м’яч просвистів біля стійки. 

Аналогічною можливістю не скористався Гармаш хвилиною пізніше, 
Денис отримав м’яч у 20-ти метрах і низовим “пострілом” відправив 
його у сантиметрах від дальньої стійки. Ще через дві хвилини мав 
забивати Коноплянка. Українці подали кутовий, Євген підібрав м’яч на 
вході до штрафного майданчику і пробив, але його удар у ближній кут 
відбив воротар.

На 36-й хвилині на користь гостей зіграла поперечина: Коноплянка 
виконав простріл з лівого флангу у штрафний майданчик, де Гармаш, 
випередивши голкіпера, пробив у каркас воріт.

У другому таймі обидва наставники провели ряд замін, надавши 
можливість багатьом гравцям, присутнім у заявках збірних, показати 
свої здібності. Й інтригу було поновлено на 56-й хвилині, коли гості 
несподівано зрівняли рахунок у матчі. Штрафний з лівого флангу 
захисту збірної України завершився навісною передачею на дальню 
стійку, де ніким не прикритий Умару переправив “сферу” у сітку.

Збірна України одразу підвищила темп гри, намагаючись відновити 
перевагу у рахунку, але більшість атак «синьо-жовтих» завершувалася 
невдалими останніми передачами і невлучними ударами по воротах 
збірної Нігеру. Гра українців в атаці пожвавішала із появою ще одного 
дебютанта національної команди – Сергія Болбата. На 67-й хвилині 
Болбат загострив ситуацію на лівому фланзі, віддав передачу на 
Зозулю, той пропустив м’яч на Ярмоленка із подальшим підключенням 
Федецького. Артем пробивав з гострого кута, але Дауда врятував свою 
команду від вірного голу.

І все ж збірній України вдалося вирвати перемогу у цій товариській грі. 
За десять хвилин до фінального свистка чергове загострення Болбата на 
фланзі допомогло нашій команді забити таки гол у ворота збірної Нігеру. 
Сергій виконав навісну передачу на Степаненка, а Тарас влучним ударом 
головою не залишив шансів воротарю – 2:1.
Товариський матч

Україна - Нігер - 2:1
Голи: Ордець (20), Степаненко (80) - Умару (56)
Україна: Пятов - Селін, Кучер, Степаненко, Ярмоленко, Коноплянка 
(Болбат, 62), Федецький, Гармаш (Девіч, 46, Безус, 87), Антонов (Зозуля, 
46), Ордець, Едмар (Макаренко, 73)
Нігер: Дауда - Чікота, Лансіна, Кудізе (Сулейман, 88), Умару (Мутаре, 61), 
Бурейна, Мохамед, Дела Саку, Сіссе, Якуба (Нумау, 73), Курума
Попередження: Едмар, Ярмоленко - Сіссе, Бурейна, Лансіна

Після неочікуваної відмови збірної Парагваю грати із Україною, 
команда була вимушена шукати іншого спаринг-партнера для товариської 
зустрічі. Вже менше,  ніж за тиждень «синьо-жовті» стартують у відборі 
на Євро, тому після літнього міжсезоння гральна практика команді 
конче необхідна. На щастя, суперник знайшовся дуже швидко, і сьогодні 
збірна України приймає на НСК «Олімпійській» команду Молдови. 
Команда зараз замикає першу сотню в рейтингу ФІФА, займаючи 99 
місце. У розпорядженні Іона Караса, в основному, гравці місцевих 
клубів. Найбільше представництво мають «Зімбру» та «Шериф», кілька 
гравців грають у чемпіонаті Росії. Головною зіркою команди є  24-річний 
півзахисник Артур Іоніце. Він єдиний в складі команди, хто представляє 
Західноєвропейську першість: наразі півзахисник виступає за італійську 
«Верону».

Незважаючи на відсутність гучних імен, збірна Молдови вирізняється 
налагодженою  командною грою, особливо у захисті. Наші збірники 
змогли пересвідчитись у цьому під час останнього відбору на 
бразильський мундіаль. Після виїзної нічиєї на «Уемблі», у другому матчі 
на нашу збірну чекав матч проти молдован.  Суперник не вважався одним 
з фаворитів групи, і у двох очних зустрічах з ним нас влаштовували 
лише шість очок. Однак  зламати оборонні редути у Кишиневі так і не 
вдалося. Грамотно вибудуваний захист суперника, незважаючи на повну 
територіальну перевагу нашої команди, не дав створити достатньо 
гольових моментів, аби втілити їх у забиті м’ячі. 

Не просто було й у матчі-відповіді. Ворота молдован українці 
«розпечатали» лише на 150-й  хвилині двоматчевого протистояння. 
Після скидки Зозулі головою м’яч  у сітку вколотив Ярмоленко. Через 10 
хвилин після подачі Гусєва з кутового Євген Хачеріді збільшив рахунок. 
Здавалося, «синьо-жовті» доведуть рахунок до розгромного. Але, 
натомість, на 80-й хвилині отримали гол в свої ворота. Суворов обвідним 
ударом з-за меж штрафного майданчика поклав сферу точно в кут воріт 
Пятова. Зрештою, переможний рахунок 2:1 вдалося втримати, однак ні в 
кого вже немає сумнівів, що Молдова – серйозний суперник. 

Однак ми віримо, що наші хлопці докладуть всіх зусиль і напередодні 
офіційних ігор потішать себе і вболівальників якісною  грою і перемогою. 

«Сахарскі газелі» на схилах ДніпраУкраїна-Молдова: дружня зустріч з 
сусідами 
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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 2 –

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

39 2

Іван ОРДЕЦЬ
Захисник
Народився 8 липня 1992 року у м. Волноваха (Донецька обл.)
194 см, 88 кг
«ШАХТАР» Донецьк
Дебютант

1 1

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
2013 9 3
2014 – –

Рік І Г
2014 1 1

Рік І Г
2010 8 –
2011 9 –

2013 11 2
2014 2 –

Рік І Г
2014 2 –

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

30

2

2

–

Євген ХАЧЕРІДІ
Захисник
Народився у місті Мелітополь (Запорізька обл.) 28 липня 1987 р.
197 см, 80 кг
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
10.10.2009, Україна – Англія -1:0

27 3

НАШІ НАДІЇ

Збірна України з 1992 року провела 209 матчів: 90 перемог, 61 нічия, 58 поразок, різниця м’ячів 
289-212. Вдома - 95 матчі (50 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 ігор (9 перемог, 5 
нічиїх, 7 поразок, м’ячі 27-22). Серії післяматчевих пенальті - 4 рази (3 перемоги, 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

48

–

–

–

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 2 -1

Дмитро БЕЗОТОСНИЙ
Воротар
Народився 15 листопада 1983 року у м. Хмельницькому
192 см, 83 кг
«ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Одеса)
Дебютант

– –
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ЗБІРНА УКРАЇНИ

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

40 15

Рік І Г
2009 6 2
2010 2 1
2011 9 3

2012 10 2
2013 11 6
2014 2 1

НАШІ НАДІЇ

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

16 1

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

Рік І Г
2011 3 –
2011 7 –
2013 4 1
2014 2 –

Руслан РОТАНЬ

Євген ШАХОВ 

Півзахисник

Півзахисник

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

Народився 30 листопада 1990 у місті Дніпропетровськ
187 см,77 кг
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебютант

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 –

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 –

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

15 3

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

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

14 1

Рік І Г
2010 1 –
2011 4 –
2012 1 –
2013 7 –
2014 1 1

Артем ГРОМОВ
Півзахисник
Народився 14 січня 1990 року у м. Стрий (Львівська обл.)
178 см, 72 кг
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебютант

– –

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

11 1

Рік І Г
2011 1 –
2013 8 1
2014 2 –

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 –

Павло РЕБЕНОК
Півзахисник
Народився 23 липня 1985 року 
у місті Орджонікідзе (Дніпропетровська обл.)
181 см, 71 кг.
«МЕТАЛІСТ» Харків
Дебютант

– –

Кирило КОВАЛЬЧУК 
Півзахисник
Народився 11 червня 1986 року у місті Біляївка (Одеська обл.)
184 см, 75 кг
«ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Одеса)
Дебютант

– –

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

16 3

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

Олександр ГЛАДКИЙ 
Нападник
Народився 24 серпня 1987 року у місті Лозова (Харківська обл.)
185 см, 74 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
22.08.2007, Україна – Узбекистан – 2:1

8 1

Рік І Г
2007 5 1
2008 3 –
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Рік І Г
2008 4 –
2009 4 –

Пилип БУДКІВСЬКИЙ Володимир ГОМЕНЮК 
НападникНападник
Народився 10 березня 1992 року у місті Києві
194 см, 78 кг.
«Зоря» Луганськ
Дебютант

Народився 19 липня 1985 року у селищі Бокійма (Рівненська обл.)
179 см, 73 кг.
«МЕТАЛІСТ» Харків
Дебют у збірній:
01.06.2008, Швеція – Україна – 0:1

–8 –0

Рік І Г
2007 5 1
2008 3 –

НАШІ НАДІЇ
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Іван Ордець вже вдруге отримав виклик до лав національної збірної. 
Перший раз захисника донецького «Шахтаря» та капітана «молодіжки» 
Михайло Фоменко викликав на матч проти команди Нігеру. У 
дебютному матчі Іван Ордець зумів одразу ж забити свій перший гол 
за збірну. Напередодні матчу з командою Молдови він згадав  про матч 
з Нігером, а також поділився своїми очікуваннями від майбутнього 
спарингу з Молдовою, та старту у новому відборі.

Вас вже викликали до національної збірної, Ви встигли дебютувати 
і навіть забити гол, які у Вас були відчуття? Чи очікували на такий 
дебют? 

На гру серйозно налаштовувався, а те, що вдалось забити – заслуга 
усієї команди. Звісно, емоції переповнювали. Перша гра - і відразу 
перший гол. Хотілося б продовжувати в тому ж дусі: грати, забивати та 
приносити користь збірній.

Які враження у Вас залишилися від того збору? Чи мали Ви тоді 
розмову з Михайлом Фоменком?

Враження залишилися позитивні. Поговорити не вдалося, бо 
відразу після матчу я відбув у розташування молодіжної збірної, в якій 
належало провести одразу три матчі відбіркового циклу.

Що можете сказати про майбутнього суперника, команду Молдови? 
Чи знаєте когось із гравців цієї команди?

Багато про цю команду не знаю. Перед грою будемо розбирати 
суперника, тоді вже можна буде більш детально говорити.

Збірна України зазнала кадрових втрат напередодні старту у 
відборі Євро-2016: нашій команді не зможуть допомогти такі важливі 
виконавці, як Євген Коноплянка, Руслан Ротань і Денис Гармаш. Як 
вважаєте, це може вплинути на результат майбутніх матчів?

Звичайно, шкода, що багато футболістів травмовані. Я їм бажаю 
якомога швидше одужати та повернутися на поле. Що стосується 
безпосередньо збірної команди, то в нас багато гарних футболістів, 
сильна конкуренція.  Всі грають у своїх клубах, тож я впевнений, що їх 
буде ким замінити.

Збірна України гратиме дві своїх наступних гри на НСК 
«Олімпійський». Як Вам атмосфера столичної арени? Чи буде це 
додатковою мотивацією для гравців?

Це гарний стадіон, я грав на ньому в матчах чемпіонату України у 
своєму клубі.  Гарний стадіон з приємною атмосферою, я сподіваюся, 
що прийдуть вболівальники, і у нас все вийде.

Як Ви можете прокоментувати результати жеребкування відбору ЧЄ-
2016, де суперниками будуть команди Іспанії, Словаччини, Македонії, 
Білорусі та Люксембургу? 

Гра на футбольному полі покаже, хто є найсильнішим. Наразі 
вважаю, що беззаперечним фаворитом є команда Іспанії. Якщо взяти, 
наприклад, чемпіонат світу, всі команди вміють гарно грати у захисті 
та вирішувати поставлені задачі.

Перший суперник у кваліфікації – команда Словаччини…

Ми граємо вдома, нам обов’язково потрібно вигравати та здобувати 
три очки. Ми хочемо порадувати вболівальників гарним футболом.

Іван Ордець:  
«Хочу грати, забивати та приносити користь збірній»
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СУПЕРНИК

Гравці Дата народження  Клуб Матчі/голи

Воротарі:

Іліє ЧЕБАНУ 29.12.1986 «Мордовія» (Росія) 6/-5

Станіслав НАМАШКО 10.11.1986 «АЗАЛ» (Азербайджан) 40/-55

Денис РУСУ 02.08.1990 «Зімбру» (Молдова) 0/0

Захисники:

Олександр ЄПУРЯНУ 27.09.1986 «Істанбул ББ» (Туреччина) 61/6

Ігор АРМАШ 14.07.1987 «Кубань» (Росія) 34/3

Віктор ГОЛОВАТЕНКО 28.04.1984 «Сибір» (Росія) 59/3

Петру РАКУ 17.07.1987 «Веріс» (Молдова) 25/0

Іон ЖАРДАН 10.01.1990 «Зімбру» (Молдова) 1/0

Олег КЛОНІН 04.02.1988 «Чахлеул» (Румунія) 2/0

Штефан БУРГІУ 28.03.1991 «Зімбру» (Молдова) 4/0

Максим АНТОНЮК 15.01.1991 «Шериф» (Молдова) 3/0

В’ячеслав ПОСМАК 07.11.1990 «Дачія» (Молдова) 7/1

Півзахисники:

Олександр ГАЦКАН 27.03.1984 «Ростов» (Росія) 40/2

Артур ІОНІЦЕ 17.08.1990 «Верона» (Італія) 13/2

Євгеній ЧЕБОТАРЬ 16.10.1984 «Сибір» (Росія) 38/0

Олександр ДЄДОВ 26.07.1989 «Зімбру» (Молдова) 18/1

Олександр АНТОНЮК 23.05.1989 «Мілсамі» (Молдова) 15/2

Олександр ВРЕМЯ 03.11.1991 «Зімбру» (Молдова) 1/0

Анатолій КЄПТИНЕ 20.05.1990 «Зімбру» (Молдова) 8/0

Сергій ГЕОРГІЄВ 20.10.1991 «Шериф» (Молдова) 14/0

Нападники:

Євгеній СИДОРЕНКО 19.03.1989 «Хапоель Назарет Ілліт» (Ізраїль) 20/7

Сергій АЛЄКСЄЄВ 31.05.1986 «Зімбру» (Молдова) 23/5

Раду ГИНСАРЬ 10.12.1991 «Шериф» (Молдова) 4/0

Склад національної збірної Молдови з футболу

Федерація футболу Молдови
Заснована 14 квітня 1990 року 

Член УЄФА з 1993 року
Член ФІФА з 1994 року

Адреса: 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU
Телефон: +373 22 210 413

Факс: +373 22 210 432
Сайт: http://www.fmf.md

e-mail: fmf@fmf.md

Президент: Павел ЧЕБАНУ

Учасник кваліфікаційних турнірів ЧС 
1998, 2002, 2006, 2010, 2014

Учасник кваліфікаційних турнірів ЧЄ 
1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 

Позиція у рейтингу ФІФА 
на серпень 2014 р. – 99-е місце (325 очок)

Найбільша перемога – 5:0 
(Молдова – Пакистан, 18.08.1992)

Найбільша поразка – 6:0 
(Швеція – Молдова, 06.06.2001)

Головний тренер: Іон КАРАС

Народився 11 вересня 1950 року у Молдовській РСР. 
Очолив збірну Молдавії у 2012 році.

Виступав на позиції захисника у командах «Ністру» 
Кишинів, «Аерофлот» Іркутськ, «Сперанца» Дрокія 
та «Автомобіліст» Тирасполь. У складі кишинівської 

команди двічі ставав віце-чемпіоном СРСР.

Тренерська кар’єра: з 1990 року тренував виключно 
молдовські команди – «Тігіна» Бендери, «Тирасполь», 
«Ністру» Отач, «Арго-Голеодор» Кишинів, «Політехнік» 

Кишинів, «Зімбру» Кишинів та збірна Молдови. 

ВІЗИТКА
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СУПЕРНИК

Збірна Молдови утворилась внаслідок отримання країною незалежності. 
Майже одразу була створена національна збірна, і вже 2 липня 1991 року 
вона зіграла першу товариську зустріч проти ще однієї екс-радянської 
республіки – Грузії. Першу гру команда програла з рахунком 2:4. Ставши 
членом ФІФА та УЄФА, Молдова розпочала виступи у кваліфікаційних 
турнірах. Першим став відбір на ЄВРО-96. Команда потрапила до групи з 
командами Німеччини, Болгарії, Албанії, Грузії та Уельсу. У підсумку, наші 
північно-західні сусіди посіли четверте місце. Але був і позитив:  в очних 
протистояннях з грузинами молдованам вдалося двічі перемогти (3:2, 1:0).

Надалі ані до чемпіонату світу, ані до чемпіонату Європи Молдова 
жодного разу не кваліфікувалась, але добряче псувала нерви фаворитам 
груп у 2008-му  році  команда досягла піку свого розквіту, піднявшись у 
світовому рейтингу ФІФА на 37- місце. Наразі ж Молдова перебуває  на 99 
позиції.

Найбільшу перемогу в історії команда здобула у другій своїй зустрічі. 18 
серпня 1992 року з рахунком 5:0 була обіграна команда Пакистану.

Рекордсменом за кількістю виступів у збірній є Раду Ребежа, який 
провів у футболці національної команди 74 матчі. Найкращий голеодор – 
Сергій Клещенко (11 голів). Що ж стосується тренерів, то вони у збірній 
змінювались досить часто. Найдовше її тренував нинішній наставник – Іон 
Карас. Він був «коучем» команди з 1992 по 1997 роки. Цікаво, що у 2001 
році Молдову очолював Олександр Спірідон, який вже багато років є 
помічником Мірчи Луческу в «Шахтарі». За рік Спірідона на посту змінив 
відомий український футболіст, а згодом і тренер - Віктор Пасулько, який 
пробув на чолі національної команди  більше трьох років.

У відборі на майбутнє ЄВРО у Франції молдовани здійснять шосту 
спробу  пробитись на першість старого світу. В контексті того, що відтепер 
далі проходять 2 команди, а треті – боротимуться у «плей-офф», шанси 
команди Іона Караса підвищуються. До того ж група – не найсильніша. 
Зважаючи на  рейтинг ФІФА, головними претендентами на вихід з 
групи є Росія, Швеція та Австрія. Окрім Молдови, в групі виступають ще 
Чорногорія та Ліхтенштейн. 

Головні надії Молдови – виконавці, що виступають за кордоном. 
У центрі поля головує Артур Іоніце з італійської «Верони», у нападі 
вирізняється перший в історії молдавського футболу натуралізований 
футболіст – Енріке Луваннор. Ще нещодавно він був бомбардиром  
«Шерифа», а зараз переїхав до Об‘єднаних Арабських Еміратів, де 
захищає кольори дубайського «Аль-Шабабу».  У захисті ж грає лідер і 
капітан команди – Олександр Єпуряну. До останнього часу досвідчений 
захисник грав за махачкалінський «Анжи», але з цього сезону виступатиме 
у турецькій першості - за «Істанбул». 

Вони вийдуть 
проти збірної 
України

Матч між збірними України та Молдови, що відбудеться 3 вересня 
стане вже третім двобоєм цих команд за останній рік, тож і тренер 
суперників Іон Карас добре знає нашу команду. Напередодні матчу він 
розповів про свої очікування від майбутнього поєдинку та поділився 
своїми враженнями від минулих матчів зі збірною України.

- Ви грали зі збірною України у відборі ЧС-2014 і Вашій команді 
навіть вдалося відібрати очки, зігравши в Кишиневі внічию. Що Ви 
можете сказати про майбутнього суперника?

- Про суперника говорять останні результати. Україна була за крок 
від участі у чемпіонаті світу в Бразилії. Якщо дивитися на рейтинг 
ФІФА, Україна знаходиться вище за всіх наших суперників по 
відбірковій групі. Тому, якщо у нас є можливість зіграти з сильним 
суперником, ми неодмінно намагаємося нею скористатися, тому що 
такі матчі підуть нам на користь. 

-  Чи можете Ви виділити когось із гравців збірної України, які Вам 
запам’яталися найбільше?

- Я б виділив всю команду. У складі вашої збірної зібрані 
висококласні гравці, які представляють найсильніші клуби 
національного чемпіонату. 

- У фінальній частині Євро-2016 братимуть участь 24 збірні, тобто на 
8 більше, ніж раніше? Чи підтримуєте Ви це нововведення? Які цілі Ви 
ставите перед своєю командою на майбутній цикл? 

- Я підтримую це нововведення. Це додатковий шанс для багатьох 
збірних потрапити на чемпіонат Європи 2016. У нас тільки одна мета 
на цей відбірковий цикл – вихід до фінальної частини ЧЄ-2016. Але 
ми усвідомлюємо, що наша відбіркова – група дуже важка. Відразу 5 
команд оголосили про свої наміри потрапити безпосередньо на ЧЄ-2016. 
Буде важко, але ми спробуємо використати свій шанс. 

- 8 вересня Вам належить зіграти матч проти старих знайомих - 
збірної Чорногорії. Наскільки важливий для Вас спаринг проти України в 
контексті підготовки до цього матчу?

- Спаринг з Україною дуже важливий. У відбірковому циклі у нас буде 
важкий і насичений календар. Футболісти повинні звикнути до такого графіку 
– два матчі за три дні. Я думаю, що цей матч піде на користь і збірній України. 

- Наскільки змінилася Ваша команда в порівнянні з минулими 
матчами з Україною?

- Зміни незначні. Останнім часом ми запрошуємо багато гравців з 
національного чемпіонату. Приміром, з «Зімбру» (Кишинів), ми викликали 
кількох футболістів, які відмінно себе проявили в матчах Ліги Європи 
цього сезону. Можливо, у нас не так багато легіонерів, але радує той факт, 
що всі вони мають гральну практику. 

- Що б Ви сказали про групу України у відборі (Група С: Іспанія, 
УКРАЇНА, Словаччина, Білорусь, Македонія, Люксембург)? Кого Ви 
вважаєте фаворитом групи? Хто боротиметься за путівки на Євро?

- Очевидні фаворити – Іспанія та Україна. Це два рівних суперника 
і мені складно сказати, хто з них стане переможцем вашої групи. 
Упевнений, що у складі Іспанії відбудуться зміни після невдалої участі у 
Кубку світу, у той час як Україна має сильний і збалансований склад. Вся 
боротьба попереду, і все вирішиться на футбольному полі.

Іон Карас:  
«У складі збірної України зібрані висококласні гравці, які 

представляють найсильніші клуби національного чемпіонату»



20 | Матч національних збірних. Україна – Молдова Матч національних збірних. Україна – Молдова | 21

Матч між Україною та Молдовою, що відбудеться 3 вересня, стане вже 
п’ятим очним протистоянням команд. Востаннє збірні зустрічались в Одесі, 
у березні 2013 року, в рамках відбору чемпіонату світу-2014 у Бразилії. 
Поки історія протистояння з нашими південними сусідами налічує два 
товариських поєдинки і два кваліфікаційних матчі в рамках ЧС. В активі 
збірної України у матчах проти молдован дві перемоги та дві нічиї.     

МОЛДОВА – УКРАЇНА – 2:2
Товариський матч. 9 квітня 1996 р. Кишинів. Республіканський стадіон.
Голи :  Гусейнов (49), 0:2 Гусейнов (66); 1:2 Тестиміцану (72), Попович (83).

Молдова: Романенко, Секу, Кулібаба, Тестиміцану, Білоус (Кучук 46), 
Шишкін (Пархоменко 46), Ребежа (Попович 46), Гайдамащук, Мітерєв 
(Кириллов 62), Куртіяну, Єпуряну (Спіну 87).

Головний тренер:  Іон Карас.

Україна: Суслов, Лужний (Ващук 66), Кардаш, Головко (Беженар 66), 
Шматоваленко, Парфьонов, Орбу, Жабченко (Михайленко 66), Антюхін 
(Похлебаєв 66), Кривенцов, Гусейнов (Шевченко 72).

Головний тренер:  Йожеф Сабо.

Арбітр: Вадим Жук (Білорусь).

Попередження:  Куртіяну, Кулібаба.

Матчем з Молдовою українська збірна відкривала 1996-й футбольний 
рік, ключовими в якому були зустрічі з командами Північної Ірландії та 
Португалії в рамках відбіркового турніру чемпіонату світу 1998 року. В силу 
різних причин не всі викликані футболісти прибули до табору збірної, тож 
наставнику нашої команди Йожефу Сабо довелося експериментувати зі 
складом. Заради справедливості варто зазначити, що кількох провідних 
виконавців не дорахувався й головний тренер молдавської збірної Іон Карас.

Витримавши стартові атаки господарів, українці перехопили ініціативу, 
ще до перерви змусивши голкіпера збірної Молдови Романенка кілька разів 
демонструвати свою майстерність. А головні події в матчі розгорнулися у 
другому таймі.

Героєм зустрічі став форвард одеського «Чорноморця» Тімерлан 
Гусейнов. Спочатку він змусив капітулювати Романенка потужним ударом 

по центру воріт, а згодом, вигравши верхову боротьбу у Тестиміцану, забив 
другий гол.

Та втримати відчутну перевагу у рахунку українці не змогли. Після низки 
замін в складі збірної України господарі перехопили ініціативу. На 72-й 
хвилині той же Тестиміцану гарматним ударом здалеку застав зненацька 
Суслова. А за сім хвилин до закінчення основного часу зустрічі відзначився 
Попович. У підсумку бойова нічия – 2:2 та незадоволення результатом з боку 
тренерського штабу українців.

УКРАЇНА – МОЛДОВА – 1:0
Товариський матч. 23 березня 1997 р. Київ. НСК «Олімпійський».
Гол: Ребров(56).

Україна: Близнюк (Шовковський 46), Дмитрулін, Беженар, Головко, 
Михайленко (Ващук 46), Парфьонов (Старостяк 46), Орбу (Косовський 
46), Зубов (Кардаш 46), Гусейнов (Ребров 46), Шевченко, Кривенцов 
(Калитвинцев 46).

Головний тренер: Йожеф Сабо.

Молдова: Романенко (Іванов 46), Фістікан, Толоконніков, Шишкін, 
Кулібаба (Філіп 46), Гайдамащук (Ребеже 55), Єпуряну (Мітерєв 62), 
Чеботару (Секу 51), Попович (Спину 55), Сухарєв (Рогачов 53), Клещенко.

Головний тренер: Іон Карас.

Арбітр: Роберт Седлачек (Австрія).

Попередження: Парфьонов, Фістікан, Гайдамащук.

Матч проти молдавської команди проходив в рамках тренувального збору 
українців напередодні двох поєдинків відбіркового турніру проти Албанії та 
Північної Ірландії. 

Перший тайм зустрічі пройшов за рівної боротьби, а команди обмінялись 
лише гольовими моментами. У перерві наставник української збірної 
Йожеф Сабо провів одразу сім замін, а вже на початку другого тайму Сергій 
Ребров після передачі Косовського забив, як виявилося згодом, єдиний та 
переможний для українців гол у матчі.

МОЛДОВА – УКРАЇНА – 0:0
Відбірний матч чемпіонату світу – 2014. 12 жовтня 2012 р. Кишинів. 

Стадіон «Зімбру»

Молдова: Намашко, Головатенко, Оніка, Раку, Єпуряну, Ковальчук (О. 
Пащенко, 61), Гацкан, Пікущак (Дорош, 84), Булгару, Суворов (Овсянников, 
79), Дєдов.

Головний тренер: Іон Карас

Україна:  Пятов, Селін, Хачеріді, Тимощук, Гармаш (Селезньов, 60), 
Зозуля (Мілевський, 74), Гусєв (Девич, 79), Ярмоленко, Ротань, Михалик, 
Бутко.

В.о. головного тренера: Андрій Баль.

Арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Попередження:  Ротань, Оніка, Хачеріді.
 
Для української збірної це був другий матч відбіркового турніру. 

Тренерський штаб команди не став робити кардинальних змін у складі, 
який успішно зіграв в Англії, замінивши лише травмованих Ракицького та 
Коноплянку. Відтак у «старті» вийшли  Михалик та Бутко. 

З перших хвилин матчу українці більшою мірою контролювали м’яч, 
однак гольовий момент вдалося створити ближче до середини тайму:  
Гармаш з правого флангу віддав пас на ближню стійку – Зозуля пробив 
вище воріт. Через 11 хвилин українці закрутили візерунок швидкої атаки, 
яка завершилася пасом Ротаня зліва і ударом Ярмоленка з правого кута 
воротарського майданчика. На жаль, точним постріл у хавбека не вийшов 
і м’яч пролетів повз ворота. Помилку партнера уже в наступній атаці міг 
виправити Зозуля,  проте нападник після чергової подачі Ротаня (цього 
разу зі штрафного) влучив у стійку, а під удар Гусєва, котрий спробував 
добити м’яч, героїчно кинулися молдавські захисник з воротарем. Таким 
чином, створивши три стовідсоткові гольові моменти у першому таймі, 

Україна-Молдова: 
історія 
протистоянь
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гості все ж пішли на перерву за «сухої» нічиєї, покладаючи свої сили й 
надії на другу половину гри. 

 
Торпедувати суперника атаками Україна розпочала одразу після свистка 

французького арбітра про відновлення матчу. На 62-ій хвилині  Тарас 
Михалик опинився перед порожніми воротами, однак не зумів як слід 
пробити по м’ячу, що зрикошетив від газону. Через дві хвилини арбітр 
матчу – француз Тюрпен – скасував чистий гол Андрія Ярмоленка. Рефері 
вважав, що за мить до цього було здійснено атаку на молдавського 
голкіпера. 

Українці продовжували створювати момент за моментом, щоправда, 
ближче до закінчення матчу в їхніх діях з’явився поспіх, а він – не 
найкращий помічник. З «вбивчої» дистанції не зміг влучно пробити Девіч. 
За кілька хвилин він же сильно прострілював з лівого флангу, однак до 
м’яча не встиг Селезньов. У небезпечній близькості до воріт не вдалося 
приборкати м’яча Мілевському… Поміж цими моментами свій єдиний 
шанс у грі створили молдовани: Дєдов сильно й точно пробивав з-за меж 
штрафного майданчика – блискучу реакцію продемонстрував Пятов.

УКРАЇНА – МОЛДОВА - 2:1
Кваліфікаційний матч чемпіонату світу – 2014. 26 березня 2013 р. 

Одеса. Стадіон «Чорноморець»
Голи: Ярмоленко, 61, Хачеріді, 70 – Суворов, 80

Україна: Пятов, Хачеріді, Федецький, Кучер, Шевчук, Степаненко, 
Тимощук, Зозуля, Гусєв (Гречишкін, 90) , Ярмоленко, Селезньов (Безус, 62)

Головний тренер: Михайло Фоменко

Молдова: Намашко, Головатенко, Булгару, Бордіян, Єпуряну,  Ионіца, 
Георгієв, О. Пащенко (Оніке, 67) , Дєдов (Суворов, 78), Бугайов (Дорош, 
69), Сидоренко

Головний тренер: Іон Карас.

Попередження: Селезньов, 59, Георгієв, 59

Арбітр: Кенн Хансен.

Останній матч між цими командами відбувся у Одесі на стадіоні 
«Чорноморець» 26 березня 2014 в рамках відбору ЧС-2014. До цього 
матчу українці підходили у гарному настрої, так як 4 днями раніше  
феєрично переграли збірну Польщі у Варшаві з рахунком 3:1. Відзначимо, 
що ця зустріч відбувалась у дні, коли Україну накрив погодний колапс. За 
декілька днів до матчу в Одесі у Києві в кінці березня настала справжня 
зима, і наша столиця у той час перебувала у сніговому полоні. Що ж до 
Одеси, то 25 березня нічого не віщувало, що наступного дня сніг дійде і до 
Південної Пальміри. За декілька годин до матчу сніговий циклон накрив 
Одесу, і поле стадіону «Чорноморець» довелося прибирати від опадів. 

Як і перша зустріч  між цими командами,  ця гра стала  складною для 
підопічних Михайла Фоменка. Наші гравці створили безліч гольових 
моментів за перші 45 хвилин гри. І лише у середині другого тайму 
українці змогли «розпечатати»  ворота Намашко. Спочатку Андрій 
Ярмоленко,  а за десять хвилин потому інший динамівець Євген Хачеріді, 
довели рахунок до 2:0. Але кінцівка матчу виявилась напруженою: на 
80-й хвилині Олександр Суворов, який тільки-но вийшов на заміну, 
відквитав один м’яч. І в повітрі запахло нічиєю. Проте ще одного проколу 
у матчі проти молдован «синьо-жовті» собі дозволити не могли і довели 
справу до переможного кінця. 
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З матчу проти збірної Словаччини Україна стартує у відборі на 
Євро-2016, що відбудеться у Франції. Ця першість Cтарого Cвіту буде 
відрізнятися від попередніх. Фінальний турнір пройде у розширеному 
форматі: замість звичних 16 команд, цього разу  буде 24 учасники, 
що збільшує шанси України потрапити до Франції. Окрім господарів, 
участь у фінальній частині візьмуть по 2 команди з кожної групи, 
одна найкраща команда з тих, що посядуть треті місця. І ще 8 
«бронзових призерів» груп розіграють 4 путівки у «плей-офф». На 
прес-конференції після жеребкування Михайло Фоменко зазначив, 
що його влаштує  будь-який жереб, адже відштовхуватись треба 
від своєї гри, а не від сили суперника. Але додав, що відвертим  
фаворитом групи, звичайно ж, є іспанці, що не виключає бажання 
наших гравців поборотися за перше місце. За рахунок дуже вдалої 
серії матчів під керівництвом Фоменка, Україна, за підсумками 2013 
року, увійшла до топ-20 команд світу, тому, під час жеребкування була 
у другому кошику. Крім іспанців, до групи з нами потрапили словаки, 
білоруси, македонці та збірна Люксембургу. У поточному році, крім 
матчу зі словаками, наша команда проведе ще три зустрічі. 9 жовтня 
на нас чекає вояж до Мінська, а за три дні ми вже прийматимемо у 
Львові команду Македонії. 15 листопада Україна проведе заключний 
кваліфікаційний  матч у 2014-му - на виїзді проти Люксембургу. А вже 
у березні 2015 року «синьо-жовті» гратимуть проти Іспанії на їхньому 
полі. 14 червня ми приймаємо Люксембург. Після літнього міжсезоння, 
5 вересня, до нас приїде Білорусь. А рівно за рік після першого матчу, 
8 вересня 2015 року ми знову зіграємо зі словаками, але вже у гостях. 
9 жовтня ще одна виїзна зустріч - проти Македонії. І завершуватиме 
відбір домашня гра проти Іспанії.

Всі групи відбору до Євро у Франції виглядають наступним чином:
Група А: Нідерланди, Чехія, Туреччина, Латвія, Ісландія, Казахстан
Група В: Боснія та Герцеговина, Бельгія, Ізраїль, Уельс, Кіпр, Андорра
Група С: Іспанія, УКРАЇНА, Словаччина, Білорусь, Македонія, Люксембург
Група D: Німеччина, Ірландія, Польща, Шотландія, Грузія, Гібралтар
Група E: Англія, Швейцарія, Словенія, Естонія, Литва, Сан-Марино
Група F: Греція, Угорщина, Румунія, Фінляндія, Північна Ірландія, 

Фарерські острови
Група G: Росія, Швеція, Австрія, Чорногорія, Молдова, Ліхтенштейн
Група H: Італія, Хорватія, Норвегія, Болгарія, Азербайджан, Мальта
Група I: Португалія, Данія, Сербія, Вірменія, Албанія

8 вересня – особливий день для футбольної України. Саме в цей день 
національна збірна матчем проти команди Словаччини розпочинає свій 
відбір, а молодіжна команда завершує виступи в груповому раунді проти 
збірної Ліхтенштейну, таким чином передаючи естафетну паличку своїм 
старшим колегам.

Рівно рік тривав груповий раунд української «молодіжки», що 
розпочався  9 вересня 2013 року домашньою поразкою у Львові від 
команди Хорватії. Після цього  наші хлопці зуміли зібратися та впевнено 
здобути дві виїзні перемоги, спочатку обігравши збірну Латвії, а потім  
здолавши опір збірної Швейцарії, та повернувши собі шанси в боротьбі за 
бажану путівку в «плей-офф» молодіжного Євро. 

Після  шестимісячної перерви, згідно з календарем, нашій команді 
належало провести три надважливі поєдинки. Першим суперником була 
збірна Хорватії – один із головних конкурентів в боротьбі за вихід із 
групи. Після домашньої поразки наша «молодіжка» була надмотивована 
і вдруге не дала себе обіграти, привізши до України одне очко. Потім на 
підопічних Сергія Ковальця чекав вояж до Ліхтенштейну і матч проти 
тамтешньої збірної. Незважаючи на досить складний перебіг матчу, наші 
хлопці здобули чергові три очки та повернулися до України, щоб нарешті 
зіграти перед своїми вболівальниками.

Матч проти команди Латвії відбувався в Черкасах. На збірну прийшло 
подивитися чимало вболівальників і футболісти подарували їм справжній 
феєрверк емоцій. Спочатку завдяки голу Калітвинцева наша команда 
вийшла вперед, та вже через кілька хвилин латвійці зуміли зрівняти 
рахунок, і до кінця матчу впевнено тримали оборону, раз за разом 
впевнено відбиваючи атаки українців. Ключовими стали події вже на 
доданих арбітром хвилинах, коли українці зуміли забити двічі. Щоправда, 
спочатку арбітр гол не зарахував через офсайд, але  вже за кілька хвилин 
Андрій Тотовицький вколотив м’яча у ворота та приніс Україні такі бажані 
та необхідні три очки.

Тож після шести поєдинків молодіжна збірна України має в своєму 
активі 13 очок та зберігає чудові шанси та продовження боротьби в 
«плей-офф». Все в руках нашої команди – їм необхідно перемагати 
збірні Швейцарії та Ліхтенштейну! І їм дуже необхідна підтримка  
вболівальників! Обидва матчі пройдуть на стадіоні «Центральний» в 
Черкасах!

4 вересня – Україна-Швейцарія!
8 вересня – Україна – Ліхтенштейн!

Анонс відбору Євро–2016 Естафета від «молодіжки»
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Місце Команда Очки

1 Німеччина 1736

2 Аргентина 1604

3 Нідерланди 1507

4 Колумбія 1495

5 Бельгія 1407

6 Уругвай 1316

7 Іспанія 1241

7 Бразилія 1241

9 Швейцарія 1218

10 Франція 1212

11 Португалія 1152

12 Чилі 1100

13 Греція 1092

14 Італія 1069

15 Коста-Ріка 1023

16 Хорватія 964

17 Мексика 942

18 США 937

19 Боснія і Герцеговина 925

20 Англія 915

21 Еквадор 910

22 Україна 901

23 Росія 899

24 Алжир 880

25 Кот-д’Івуар 840

26 Данія 818

27 Румунія 740

28 Шотландія 738

29 Венесуела 724

29 Швеція 724

99 Молдова 325

Рейтинг ФІФА на 14 серпня 2014 року
MARQUIS 560

ЗАМОВЛЯЙТЕ НА КІПРІ 
ЗА ВАШИМ БАЖАННЯМ
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Починаючи з 7 вересня 2014 року 53 національні збірні вступлять в 
боротьбу за право приєднатися до Франції – господарки фінальної стадії 
ЄВРО-2016. 

Учасники розбиті на групи переважно по шість команд (лише одна 
складається з п’яти), які проведуть один з одним по матчу вдома і на 
виїзді. Кваліфікація буде вперше проходити відповідно до концепції 
“Тижня футболу”, в рамках якої матчі рівномірно розподілені з четверга по 
вівторок. Таким чином, глядачі зможуть побачити більше ігор. 

У вихідні більшість матчів будуть починатися о 18:00 і 20:45 за 
центральноєвропейським часом. По четвергах, п’ятницях, понеділках і 
вівторках - о 20:45. На тих ігрових тижнях, коли у команд заплановані 
спарені матчі, вони гратимуть в четвер і неділю, п’ятницю і понеділок або 
суботу і вівторок. У кожен день “Тижня футболу” проводитимуться від 
восьми до десяти матчів. 

Дев’ять переможців груп, дев’ять володарів других місць і кращий з 
володарів третіх потраплять у фінальну стадію безпосередньо. Вісім інших 
володарів третіх місць вирішать долю решти чотирьох путівок в стикових 
поєдинках.

Група А
09.09.14, 19:00*    Казахстан – Латвія  
09.09.14, 21:45*    Чехія – Нідерланди
09.09.14, 21:45*    Ісландія – Туреччина

Група В
09.09.14, 21:45*    Андорра – Уельс
09.09.14, 21:45*    Боснія і Герцеговина – Кіпр 
09.09.14, 21:45*    Ізраїль – Бельгія

Група С
08.09.14, 21:45*    Україна – Словаччина 
08.09.14, 21:45*    Іспанія – Македонія 
08.09.14, 21:45*    Люксембург – Білорусь 
    
Група D
07.09.14, 19:00*    Грузія – Ірландія 
07.09.14, 21:45*    Німеччина – Шотландія 
07.09.14, 21:45*    Гібралтар – Польща 

Група Е
08.09.14, 21:45*    Естонія – Словенія 
08.09.14, 21:45*    Сан-Маріно – Литва
08.09.14, 21:45*    Швейцарія – Англія

Група F
07.09.14, 19:00*    Угорщина – Північна Ірландія
07.09.14, 21:45*    Фарерські острови - Фінляндія
07.09.14, 21:45*    Греція - Румунія

Група G
08.09.14, 19:00*    Росія – Ліхтенштейн
08.09.14, 21:45*    Австрія - Швеція
08.09.14, 21:45*    Черногорія - Молдова

Група Н
09.09.14, 19:00*    Азербайджан - Болгарія
09.09.14, 21:45*    Хорватія - Мальта
09.09.14, 21:45*    Норвегія – Італія

Група І
07.09.14, 19:00*    Данія - Вірменія
07.09.14, 21:45*    Португалія – Албанія

* - за київським часом

Відбір Євро-2016

Україна

3 вересня 2014, 20:00
м. Київ, НСК «Олімпійский»
ТОВАРИСТСЬКИЙ МАТЧ

Молдова
№ Основний склад Картки

№ Запасні гравці Картки

№ Основний склад Картки

№ Запасні гравці Картки
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