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Стосунки між національними збірними командами 
України та Литви розпочалися більше 20 років 
тому - у травні далекого 1993 року з товариського 
поєдинку, який відбувся у Вільнюсі. З тих пір українці 
та литовці зустрічалися ще п’ять разів: одного разу 
у товариському поєдинку та ще чотири рази у 
кваліфікаційних матчах чемпіонатів Європи. Збірна 
України виграла чотири з шести матчів, а у двох 
зазнала поразки. Остання зустріч нинішніх суперників 
відбулася у травні 2010 року у Харкові. 

Напередодні матчу збірна Україна зазнала серйозних 
кадрових втрат. Після завершення туру Прем’єр-
ліги виявилося, що збірній не зможуть допомогти 
нападник київського «Динамо» Артем Кравець та 
півзахисник донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко. 
Вже під час збору ушкодження зазнав хавбек 
харківського «Металіста» Едмар. Натомість, участь 
у листопадовому зборі візьме Кирило Ковальчук з 
одеського «Чорноморця» та динамівець Роман Безус.
Крім того, дебютуватиме за збірну Микита Шевченко, 
який є основним голкіпером луганської «Зорі» та 
успішно виступав за «молодіжку» у відбірковому циклі 
Євро-2015. Також Михайло Фоменко довикликав ще 
одного новачка з Луганська - Віталія Вернидуба.  
Українська футбольна дружина посідає третє місце 
у своїй відбірковій групі, набравши шість очок за 
підсумками трьох матчів. Збірна Литви ж до виїзного 
матчу кваліфікаційного раунду ЧЄ-2016 проти команди 
Швейцарії та товариського поєдинку зі збірною 
України підійде без своїх найдосвідченіших гравців: 
Марюса Жалюкаса, та Міндаугаса Панки, які все ще 
відновлюються після травм. Вдруге отримав виклик 
до головної команди країни і його ровесник Донатас 
Казлаускас. 
До тренувального табору литовців повернувся 
молодий півзахисник німецького «Штутгарта» Гратас 
Сіргедас , який був кращим снайпером юнацького 
чемпіонату Європи 2013 року.  
Збірна Литви має у своєму активі шість очок і наразі 
посідає друге місце у групі Е.

Україна – Литва:
останній матч 2014 року
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Після невдалого старту у відборі Євро-2016, коли збірна України 
вдома поступилась команді Словаччини, у матчі з північно-західними 
сусідами «синьо-жовтим» була надзвичайно потрібна перемога. І 
вони її здобули, перемігши Білорусь у Борисові з рахунком 2:0.

Матч розпочався із обопільного знайомства двох колективів. 
Перша відносна небезпека у матчі була зафіксована лише на 5-й 
хвилині, коли Ярмоленко виходив на ударну позицію, але Жевнов 
перехопив м’яч. Ще через десять хвилин Шевчук виконав рейд лівим 
флангом, прострілив у центр штрафного на Зозулю, який у боротьбі 
з суперником зумів нанести удар по воротах - м’яч розминувся з 
дальньою стійкою.

Після цього вболівальники, які зібралися на «Борисов-Арені» 
спостерігали переважно наступну картину: українці будували 
позиційні атаки, а білорусі успішно їх руйнували і намагалися діяти 
у контратакувальній манері. Наступного моменту довелося чекати 
аж до 35-ї хвилини, Коноплянка подав на ближню стійку і Зозуля 
у боротьбі підправив м’яч у бік воріт, але той пролетів над самою 
поперечиною.

Коли команди вже були подумками у роздягальнях, Білорусь 
ледве не відзначилась у воротах Пятова. На 45-й хвилині після 
подачі з кутового Філіпенко пробив головою з району 11-метрової 
позначки, і Пятов у стрибку дотягнувся до м’яча, який летів прямо під 
поперечину.

На 56-й хвилині збірна України заробила право на штрафний удар з 
35-ти метрів. Ротань виконав м’який навіс у штрафний майданчик, 
м’яч оминув усіх гравців та ледве не залетів у кут воріт Жевнова, але 
воротар продемонстрував чудову реакцію.

Білоруси відповіли небезпечним стандартом біля наших воріт. До 
навісної подачі Кривця ніхто із гравців збірної Білорусі не дотягнувся, 
але м’яч влучив у стійку воріт «синьо-жовтих», після чого Пятов 
зафіксував його в руках. На 74-й хвилині Пятову довелося знову 
продемонструвати свою майстерність, коли партнери вивели 
Балановича на ударну позицію. Андрій кулаками відбив «постріл» 
гравця збірної Білорусі, але за мить до цього арбітр зафіксував 
положення «поза грою».

Михайло Фоменко в останню десятихвилинку пішов ва-банк і 
випустив на поле другого нападника  - Будківського.  І тут доля 
зробила збірній України справжній подарунок: на 82-й хвилині 
Коноплянка на замаху обіграв Філіпенка, навісив у штрафний 
суперників, Будківський не влучив по м’ячу, а той від захисника 
Мартиновича зрадницьки залетів у верхній кут воріт.

На останніх секундах зустрічі збірна України забила другий м’яч, 
реалізувавши швидку контратаку  «три в два». Сидорчук, який 
розпочав комбінацію нашої команди, завдав вирішальний дотик по 
м’ячу – 2:0.

У підсумку, збірна України зуміла здобути дуже важку перемогу над 
збірною Білорусі, яка стала першою для підопічних Михайла Фоменка 
у нинішньому відборі Євро-2016!

Білорусь - Україна - 0:2

 Голи: Мартинович (82, автогол), Сидорчук (90+3)

 Попередження: Кучер, Зозуля

 Білорусь: Жевнов - Мартинович (Савицький, 87), Поляков, 
Верховцов, Філіпенко, Драгун, Стасевич (Кисляк, 46), Гордійчук 

(Корніленко, 79), Кривець, Балановіч, Калачов

 Україна: Пятов - Федецький, Кучер, Хачеріді, Шевчук, 
Степаненко, Ротань (Сидорчук, 64), Едмар (Будківський, 80), 

Ярмоленко, Зозуля (Тимощук, 90+1), Коноплянка

Перша перемога українців у відборі Євро-2016
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Національна збірна команда України здобула перемогу із 
мінімальним рахунком над командою Македонії у матчі 
відбіркового циклу чемпіонату Європи 2016 року у Львові.

Збірні України та Македонії розпочали очну зустріч із вшанування 
пам’яті загиблих Андрія Гусіна та Сергія Закарлюки хвилиною 
мовчання. Одразу після цього вболівальники, які повністю 
заповнили «Арену Львів» у цей футбольний вечір, погнали команди 
вперед. 

Перша реальна нагода збірної України сталася на 11-й хвилині, коли 
Ярмоленко міг завершувати атаку «синьо-жовтих» після гострого 
прострілу Коноплянки, але Аліоскі в останню мить вибив м’яч 
з-під ніг зірки «Динамо». Через чотири хвилини сам Коноплянка 
загрожував воротам Пачовскі, але воротар зумів впоратися із 
небезпечним ударом Євгена зі штрафного з 18-ти метрів. Збірна 
України продовжила шукати щастя біля воріт суперників, і на 19-й 
хвилині лише диво завадило Ярмоленку забити.

Македонцям був не до вподоби такий перебіг подій, тому гравці у 
червоній формі почали небезпечно відповідати українцям. На 21-й 
хвилині Яховіч відгукнувся на передачу з глибини від Абдурахімі, 
уникнув офсайду і пробив - Пятов врятував команду від голу.

Найцікавішими стали останні хвилині першого тайму. Спочатку 
Ярмоленко на фланзі пішов від Аліоскі, змістився у центр для 
удару, але його спроба знайшла рукавички воротаря збірної 
Македонії. У наступній атаці центральні півзахисники команди 

Фоменка розіграли швидку атаку по центру, вивівши на вільний 
простір Шевчука. В’ячеслав прострілив, але Зозуля не дотягнувся до 
«сфери» із забійної позиції. І все ж українці дотиснули суперників: 
Коноплянка виконав простріл з флангу, Ярмоленко не зумів завдати 
удару по воротах, але ситуацію виправив Сидорчук, відправивши 
м’яч у сітку воріт.

Глядачі не встигли повернутися на свої місця після перерви, як 
Зозуля заробив пенальті для своєї команди. Але Ярмоленко не 
реалізував 11-метровий удар, влучивши у поперечину воріт збірної 
Македонії. У наступному епізоді захисник збірної Македонії не 
дозволив Зозулі завершити атаку ударом після скидки головою 
Ярмоленка.

На 56-й хвилині підопічні Фоменка розіграли чудову комбінацію, 
яка мала завершуватися взяттям воріт. Ярмоленко п’ятою вивів 
Федецького на вільний простір, послідував навіс на Коноплянку, 
який ударом головою у падінні відправив м’яч у сантиметрах від 
дальньої стійки. На 62-й хвилині Федецький вирішив піті вперед, і 
цей ривок захисника збірної України ледь не приніс результат – м’яч 
після удару Артема пролетів у сантиметрах від дальньої стійки. 

В останні двадцять хвилин гри сили почали залишати українську 
команду, а македонці пішли вперед великими силами. В одному 
з моментів, на 73-й хвилині, Пятов перевів удар Трайковскі зі 
штрафного, який йшов під поперечину воріт збірної України. Але 
збірна України зуміла відстояти свої ворота і здобути важливу 
перемогу у відборі Євро-2016 – 1:0.

Україна - Македонія - 1:0 

Гол: Сидорчук (45+2)

Попередження: Федецький, Сидорчук, Ротань, Будківський - 
Яховіч, Дамчевскі, Трайковскі, Абдурахімі, К. Велкоскі

Україна: Пятов - Федецький, Кучер, Хачеріді, Шевчук, 
Степаненко, Ротань (Тимощук, 90+2), Сидорчук (Едмар, 90+5), 

Ярмоленко, Зозуля (Будкывський, 77), Коноплянка

Македонія: Пачовскі - Рістовскі, Шиков, Дамчевскі, Аліоскі, 
Адемі, Глігоров (Стойков, 86), Трайковскі, Абдурахімі, Івановскі 

(Костовскі, 70), Яховіч (К. Велкоскі, 62)

Львівська «вікторія» над Македонією
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15 листопада 2014 року національна збірна України провела останній 
кваліфікаційний  матч у році, що минає. Суперником наших хлопців 
була команда Люксембургу. Не зважаючи, на розгромний рахунок - 
3:0, команда Люксембургу зуміла дати гідний бій українцям. 

Ще напередодні матчу, Михайло Фоменко та гравці зазначали, 
що Люксембург не є таким простим суперником, як всі вважали 
напередодні старту кваліфікації. Перші  ігри у відборі цієї команди 
змусили змінити думку про цю футбольну збірну в кращу сторону. 
Власне, це  підтвердилось і в матчі проти команд України. З перших 
хвилин зустрічі збірна Люксембургу показала, що хлопчиками 
для биття вони не будуть. Загалом, перша половина поєдинку 
проходила за невеликою перевагою господарів поля та вирізнялася 
досить жорсткою грою обох команд, що змусило арбітра матчу вже 
протягом перших 15-ти хвилин показати відразу дві жовті картки: 
спочатку гравцю Люксембургу, на 11-ій  хвилині, а вже за три хвилини 
«гірчичник» до свого пасиву записав Сергій Сидорчук.

Перший, по-справжньому, небезпечний момент глядачі побачили 
на 13-ій хвилині і створили його якраз господарі поля, коли Турпель, 
пробиваючи з 7-ми метрів змусив демонструвати свою майстерність 
Андрія Пятова. Після цього створювати моменти вже почали українці: 
відзначитися могли Денис Олійник, Вячеслав Шевчук та Андрій 
Ярмоленко. Проте не зважаючи на велику кількість моментів перший 

гол глядачі побачили на лише на  33-ій хвилині: після подачі кутового 
найшвидшим виявився Андрій Ярмоленко -1:0, до речі цей гол 
став 100-м у кар’єрі Андрія. Після цього українці мали ще декілька 
здавалося б стовідсоткових можливостей забити, проте Фортуна 
жодній команді в першому таймі так і не посміхнулася.

Основні ж події матчу розгорнулися у другому таймі, який підопічні 
Михайла Фоменка почали надзвичайно активно, що дало свої плоди 
вже на 53-ій хвилині, коли Андрій Ярмоленко  відправив м’яч у сітку 
воріт. Проте не встигли люксембуржці оговтатися від другого м’яча, як 
Андрій Ярмоленко, провівши гол-красень, оформив хет-трик.

Проте три пропущених м’ячі  не  змусили господарів знітитися, і 
вони створили відразу декілька небезпечних моментів, змусивши 
попрацювати Андрія Пятова, а в одному із моментів нашу браму 
врятувала стійка. Проте, бодай гол престижу господарям забити так 
і не вдалось, тож фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену 
перемогу української збірної 0:3.

Люксембург – Україна – 0:3

Голи: Ярмоленко (33, 53, 55)

Попередження: Мартінс – Сидорчук, Хачеріді

Люксембург: Жубер – Шано, Йєніш, Шнелль, Жерсон, Мартінс 
(Да Мота, 54), Бенсі (Жоашим, 64), Мутш, Янс, Хольтер, Тюрпель 

(Девілль, 76)

Україна: Пятов – Хачеріді, Тимощук, Ярмоленко, Зозуля 
(Будківський, 72), Коноплянка (Морозюк, 76), Олійник (Ковальчук, 

85), Сидорчук, Шевчук, Федецький, Ракицький

Бенефіс Андрія Ярмоленка
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№ Збірна Матчі Перемоги Нічиї Поразки М’ячі Очки

1   Словаччина 4 4 0 0 8:2 12

2   Іспанія 4 3 0 1 13:3 9

3   УКРАЇНА 4 3 0 1 6:1 9

4   Македонія 4 1 0 3 4:10 3

5   Білорусь 4 0 1 3 2:9 1

6   Люксембург 4 0 1 3 3:11 1

Матчі 
Дата Місто Господарі Рахунок Гості 

08.09.2014 Київ Україна 0:1 Словаччина

08.09.2014 Люксембург Люксембург 1:1 Білорусь

08.09.2014 Валенсія Іспанія 5:1 Македонія

09.10.2014 Борісов Білорусь 0:2 Україна

09.10.2014 Скоп’є Македонія 3:2 Люксембург

09.10.2014 Жиліна Словаччина 2:1 Іспанія

12.10.2014 Борісов Білорусь 1:3 Словаччина

12.10.2014 Львів Україна 1:0 Македонія

12.10.2014 Люксембург Люксембург 0:4 Іспанія

15.11.2014 Скоп’є Македонія 0:2 Словаччина

15.11.2014 Люксембург Люксембург 0:3 Україна

15.11.2014 Уельва Іспанія 3:0 Білорусь

Кваліфікаційний раунд Чемпіонату Європи-2016

Кращі бомбардири групи С
Андрій 
Ярмоленко 
3 м’ячі 

Пако
Алькасер
3 м’ячі 

Сергій 
Сидорчук 
2 м’ячі 

Давід
Сільва  
2 м’ячі 

Серхіо
Бускетс 
2 м’ячі 
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У листопаді національна збірна команда України проведе 
заключний матч у цьому році: 18 листопада на команду 
Михайла Фоменка чекає домашній поєдинок зі збірною 
Литви, який відбудеться на НСК «Олімпійський» у Києві.

2014-й рік видався для національної команди не дуже 
багатим на офіційні матчі, але «синьо-жовті» видали на-гора 
дуже пристойний результат – п’ять перемог і одну поразку. 
Передчасно завершивши у плей-офф боротьбу за вихід на 
чемпіонат світу 2014 року у Бразилії, українці потрапили 
до двадцятки найсильніших футбольних колективів серед 
національних збірних команд світу. 18 місце у рейтингу ФІФА 
призвело до того, що Міжнародна федерація футболу назвала 
виступи збірної України «прогресом року». Наша команда змогла 
за 12 місяців 2013 року додати 312 очок до рейтингу і піднятися 
на 29 позицій вгору.

Футбольний сезон збірної України розпочався у французькій 
Ніцці, де проходило жеребкування кваліфікаційного турніру 
ЄВРО-2016. За підсумками урочистої церемонії жеребкування, 
Україна потрапила до групи «С» разом із Іспанією, Словаччиною, 
Білоруссю, Македонією та Люксембургом.

Свій перший матч у 2014 році національна збірна мала провести 
5 березня у Харкові, суперником головної команди нашої країни 
мала стати збірна США. Але нестабільна соціально-політична 
ситуація в країні призвела до того, що матч міг не відбутися 
з міркувань безпеки. Лише в останній момент керівництво 
ФФУ прийняло рішення  щодо перенесення контрольної гри 
із американцями на нейтральну територію – стадіон «Антоніс 
Пападопулос» на Кіпрі.

Незважаючи на те, що збірна України проводила матч на 
нейтральному полі, кіпрський стадіон протягом усього матчу 
створював домашню атмосферу для нашої команди. На трибунах 
арени зібралось чимало українців, які протягом всього матчу 
підбадьорювали «синьо-жовтих» вигуками «Україна» та «Героям 
Слава». Шалена підтримка окупилася з лишком – збірна України 
завдала поразки учасникам фінальної частини Мундіаля-2014 із 
рахунком 2:0. Команда Михайла Фоменка забила по одному голу 
у кожному таймі, у воротах суперників відзначились Ярмоленко 
та Девіч. Крім того, у складі національної команди дебютував 
22-річний захисник київського «Динамо» Євген Макаренко, якому 
керманич команди виділив десять хвилин наприкінці зустрічі.

Наступна гра збірної України пройшла через два з половиною 
місяці. На стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського 
збірна України у новій гральній формі здолала опір «Сахарських 
газелей» - команди Нігеру. Примітно, що одразу п’ятеро 
футболістів вперше у своїй кар’єрі отримали виклик до лав 
«синьо-жовтих» (Дмитро Безотосний, Євген Зубейко, Євген 
Ткачук, Іван Ордець та Сергій Болбат), і саме дебютанти принесли 
успіх команді Михайла Фоменка. У середині першого тайму 
капітан «молодіжки» Іван Ордець замкнув подачу від кутового 
прапорця, відкривши рахунок у матчі та лік власним голам за 
головну команду країни. Наприкінці матчу активні дії іншого 
новачка, Сергія Болбата, призвели до другого голу у ворота 
африканців, автором якого став Тарас Степаненко – 2:1. 

Третій і останній контрольний матч напередодні старту збірної 
України у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2016 
року підопічні Михайла Фоменка провели на початку вересня. 

Збірна України:
у боротьбі за путівку на Євро-2016
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Запланований товариський матч зі збірною Парагваю було 
скасовано, тому українцям довелося нашвидкоруч шукати 
спаринг-партнера напередодні надважливої відбіркової гри 
зі збірною Словаччини. Вихід було знайдено – готовність 
приїхати до Києва висловила команда Молдови. У підсумку, 
остання контрольна репетиція «синьо-жовтих» закінчилася 
«вікторією» нашої команди на «Олімпійському» із рахунком 1:0. 
Збірна України мала безліч моментів для взяття воріт команди 
Молдови, але єдиний м’яч у середині другого тайму забив 
гравець, якого наставник збірної України випустив на поле у 
другому таймі - Роман Безус.

Незважаючи на переможний дух, українська збірна підійшла до 
стартового матчу кваліфікації Євро-2016 із помітним кадровим 
дефіцитом. У матчі із безпосереднім суперником за путівку на 
континентальну першість – збірною Словаччини – Михайло 
Фоменко не міг розраховувати на багатьох ключових для команди 
гравців. До травмованих динамівців Євгена Хачеріді та Дениса 
Гармаша додались лідери півзахисту дніпропетровського «Дніпра» 
Руслан Ротань та Євген Коноплянка, а за декілька днів до матчу 
пошкодження також отримав капітан команди Анатолій Тимощук.

Головний тренер збірної України був змушений застосувати 
ротацію складу і довірити місце в основі менш досвідченим 
виконавцям, серед яких Кирило Ковальчук та Артем Громов. 
Українська команда, на жаль, не реалізувала численну кількість 
гольових моментів біля воріт гостей, а одна із контратак словацької 
команди завершилася влучним ударом Мака – 0:1.

У жовтні збірна України провела два наступних матчі відбіркового 

циклу чемпіонату Європи 2016 року – із командами Білорусі та 
Македонії. Зіпсувавши собі настрій через домашнє фіаско від 
словаків, українські футболісти були повні бажання реабілітуватися 
перед вболівальниками та здобути максимальну кількість 
турнірних очок. Команді Михайла Фоменка вдалося це зробити!

80 хвилин матчу у Борисові атаки збірної України розбивалися об 
білоруський захисний мур, але якщо у матчі із словаками удача 
відвернулася від збірної України, то у Білорусі фортуна повернула 
свій борг. На 82-й хвилині захисник господарів поля Олександр 
Мартинович зрізав м’яч у власні ворота, а переможну крапку у 
матчі встановив дебютант нашої команди Сергій Сидорчук.

Домашній матч із Македонією за три дні вийшов не менш 
нервовим для української команди. Гольові нагоди у грі, що 
проходила на «Арені Львів» у Львові, мали обидві збірні, але 
єдиний м’яч було забито вже у компенсований арбітром час до 
основного часу першого тайму: Коноплянка виконав простріл з 
флангу, а Сидорчук відправив м’яч у сітку воріт, у другому матчі у 
кар’єрі за збірну забивши свій другий гол.

Таким чином, після чотирьох зіграних матчів у відборі Євро-
2016 збірна України із  дев’ятьма очками посідає третє місце у 
турнірній таблиці групи «С». І остання гра із Литвою у листопаді 
2014 року є вкрай важливою для тренерського штабу Михайла 
Фоменка. Незважаючи на товариський статус майбутньої гри, 
«синьо-жовтим» не завадять хороший настрій та віра у власні 
сили протягом тривалої турнірної дистанції у відборі Євро-2016. 
Тому збірній України необхідно вигравати кожне наступне 
протистояння на футбольному полі!
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МАТЧІ

8 забили
Андрій Ярмоленко - 4

Сергій Сидорчук - 2

Марко Девич - 1

Іван Ордець - 1

Роман Безус - 1

Тарас Стеаненко -1

бо
м

ба
рд

ир
и

2 пропустили

7
матчів

4
офіційних

6 перемог

1 поразка

0 нічиїх3
товариських
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НАШІ НАДІЇ

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.

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

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

Воротар
Народився 29 січня 1988 року у м. Києві
197 см, 82 кг
«Дніпро» Дніпропетровськ

Рік І Г
2007 4 -4
2008 5 -1
2009 8 -5
2010 5 -8
2011 2 -6

2012 10 -
2013 12 -5
2014 7 -

Збірна України з 1992 року провела 214 матчів: 94 перемоги, 61 нічия, 
59 поразок, різниця м’ячів 294-213. Вдома - 98 матчів (52 перемоги, 
27 нічиїх, 19 поразок, м’ячі: 149-81). На виїзді - 95 матчі (34 перемоги, 
28 нічиїх, 33 поразки, м’ячі: 118-106). 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 (136 матчів).
Найкращий снайпер - Андрій ШЕВЧЕНКО (48 м’ячів).
Позиція в рейтингу ФІФА на жовтень 2014 р. - 19-е місце (920 очок).
Найвища позиція: 11-е 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.

Андрій ПЯТОВ

Денис БОЙКО

Михайло ФОМЕНКО

    53

    –

    –

    –
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ЗБІРНА УКРАЇНИ

Воротар
Народився 26 січня 1993 року у м. Горлівка
(Донецька обл.)
187 см, 80 кг
«Зоря» (Луганськ)
Дебютант

Захисник
Народився 8 липня 1992 року у м. Волноваха (Донецька обл.)
194 см, 88 кг
«Шахтар» Донецьк
Дебют у збірній:
22.05.2014, Україна – Нігер – 2:1

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

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

Захисник
Народився 13 травня 1979 р. у Луцьку.
184 см, 82 кг
«Шахтар» Донецьк
Дебют у збірній:
30.04.2003, Данія – Україна – 1:0

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

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

Захисник
Народився 17 жовтня 1987 року, у м. Запоріжжя
195 см, 85 кг
«Зоря» (Луганськ)
Дебютант

Микита ШЕВЧЕНКО

Іван ОРДЕЦЬ Ярослав РАКИЦЬКИЙ

Олександр КУЧЕР

В’ячеслав ШЕВЧУК Артем ФЕДЕЦЬКИЙ

Євген ХАЧЕРІДІ Віталій ВЕРНИДУБ 

    –

    1     29

    43

    40   35

    30     –

    –

    1     4

    2

    –     2

    3      –

Рік І Г
2014 1 1

Рік І Г
2009 4 1
2010 4 1
2011 6 1
2012 6 -
2013 6 1 2014 3 -

Рік І Г
2003 3 -
2005 1 -
2008 7 -
2009 6 -
2011 4 -

2012 4 -
2013 11 -
2014 6 -

Рік І Г
2010 8 -
2011 9 -
2013 11 2
2014 7 -

Рік І Г
2009 4 -
2010 1 -
2011 2 -
2012 11 -
2013 9 3 2014 3 -

Рік І Г
2006 2 1
2007 5 -
2008 4 -
2009 8 -
2010 2 -

2011 7 -
2012 3 1
2013 6 -
2014 6 -
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НАШІ НАДІЇ

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

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

Півзахисник
Народився 16 червня 1987 року у м. Чернівці 
178 см, 66 кг
«Вітесс» (Арнем, Нідерланди)
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – Литва – 4:0

Півзахисник
Народився 30 березня 1979 р. у Луцьку.
183 см, 74 кг.
«Зеніт» Санкт-Петербург
Дебют у збірній: 26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

Півзахисник
Народився 11 червня 1986 року у місті Біляївка (Одеська обл.)
184 см, 75 кг
«Чорноморець» Одеса
Дебют у збірній:
03.09.2014, Україна – Молдова 1:0

Захисник
Народився 4 грудня 1988 року у м. Києві
192 см, 79 кг
«Зоря» (Луганськ)

Півзахисник
Народився 2 травня 1991 року у м. Запоріжжя
188 см, 76 кг
«Динамо» Київ
Дебют у збірній:
09.10.2014, Білорусь – Україна - 0:2

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

Роман БЕЗУС

Микола МОРОЗЮК Денис ОЛІЙНИК

Анатолій ТИМОЩУК

Кирило КОВАЛЬЧУКАндрій ПИЛЯВСЬКИЙ

Сергій СИДОРЧУК 

Олег ГУСЄВ

    17

    10     10

    136

    3    –

   3

    93     4

    1     –

    4

    –   –

    2

    13

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 5 -

Рік І Г
2010 1 -
2011 2 -
2013 4 1
2014 3 -

Рік І Г
2010 6 -
2011 4 -

Рік І Г
2014 3 2

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 3 -

Рік І Г
2011 1 -
2012 2 -
2013 10 3
2014 4 1

Рік І Г
2014 3 -
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ЗБІРНА УКРАЇНИ

Півзахисник
Народився 29 вересня 1989 року у м. Кіроворград
176 см, 68 кг
«Дніпро» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
25.05.2010, Україна – Литва – 4:0

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

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

Нападник
Народився 10 березня 1992 року у місті Києві
194 см, 78 кг
«Зоря» Луганськ
Дебют у збірній:
09.10.2014, Білорусь – Україна - 0:2

Рік І Г
2010 6 2
2011 9 2
2012 9 2
2013 10 2
2014 3 -

Євген КОНОПЛЯНКА

Руслан РОТАНЬ 

Роман ЗОЗУЛЯ

Пилип БУДКІВСЬКИЙ

    38

    76

    19

    2

    8

    7

    3

    –

Рік І Г
2010 1 1
2012 4 -
2013 9 2
2014 5 -

Рік І Г
2014 3 -

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 3 -

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

Андрій ЯРМОЛЕНКО

    45     18

Рік І Г
2009 6 2
2010 2 1
2011 9 3
2012 10 2
2013 11 6 2014 7 4

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

Дмитро ХОМЧЕНОВСЬКИЙ

    3     – Рік І Г
2013 3 -
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Півзахисник нідерландського «Вітесса» Денис Олійник вперше 
за три роки  отримав виклик до національної команди України. 
27-річний футболіст поділився враженнями від повернення 
до складу «синьо-жовтих» та розповів, що змінилося у 
національній команді під керівництвом Михайла Фоменка.

- Вітаємо Вас з поверненням до збірної! Чи очікували Ви на цей 
виклик?

- Я виконував свою роботу і намагався добре виступати у клубі. 
Розумів, що від моєї гри у клубі залежить, чи  викличуть мене до 
збірної. Оскільки це трапилося, значить, тренери звернули увагу 

на рівень моєї гри. А це означає, що  я правильно виконую свою 
роботу.

- Про команду Литви у Вас збереглися гарні спогади, адже  
саме у грі з цією прибалтійською збірною Ви дебютували в 
національній команді. Чи пам’ятаєте цей епізод у своїй кар’єрі?

- Звичайно, я вийшов на заміну і віддав результативну передачу 
на Андрія Шевченка. Збірною тоді керував Мирон Маркевич, а 
ми виграли з рахунком 4:0. Добре зіграли.

- Збірна України значно оновилася з моменту Вашої 

Денис Олійник:
«Хлопці горять бажанням перемагати»
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попередньої  появи в стані «синьо-жовтих». Не бентежить цей 
факт? Як Вас прийняли у команді?

- У збірній з’явилася ціла когорта  нових гравців, але 
найважливіше, що  сформувався кістяк. Таких футболістів, як 
Шевченко, Воронін, Мілевський, вже немає в збірній, але є 
молодий і талановитий колектив, хлопці горять бажанням 
перемагати, у всіх серйозні амбіції. Ми зробимо все можливе, 
аби пробитися на чемпіонат Європи 2016 року.

Востаннє я був в Україні два місяці тому. Сумую, звісно, адже це 
мій дім, моя рідна країна. Я давно не бачив хлопців, тож було 
приємно знову зустрітися з друзями. На жаль, у мене немає 
можливості регулярно приїжджати і спілкуватися з ними. Але тут 
і зараз ми маємо намір вирішувати завдання, поставлені на матч 
з Литвою.

- Як проходить адаптація у новій країні? Вивчаєте мову?

Намагаюся «підтягувати»  англійську, адже тренер спілкується 
з командою саме цією мовою. У Нідерландах, до слова, 90 

відсотків  людей володіють  англійською мовою.

- Чим відрізняється життя і футбол у Нідерландах від України?

- У Нідерландах більш атакувальний футбол, виступає дуже 
велика кількість молодих футболістів. Життя теж відрізняється від 
нашого - інший менталітет, інші умови та культура.

- Чи стежите Ви за українським футболом? Дивитися матчі 
чемпіонату України?

- А як же!  Намагаюся завжди дивитися матчі дніпропетровського 
«Дніпра» і збірної України по телебаченню. Крім того, читаю 
новини українського футболу, дивлюся онлайн-трансляції різних 
матчів наших клубів. Тож,  я в курсі  того, що відбувається в 
чемпіонаті України.

- Що можете сказати про команду Литви?

- Впевнений, що наразі вже не залишилося слабких команд 
на рівні збірних. Будь-якого суперника потрібно поважати і 
серйозно ставитися до нього.
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2014 рік без перебільшення є найуспішнішим у футбольній 
кар’єрі Микити Шевченка. Воротар луганської «Зорі» своєю 
надійною грою у внутрішньому чемпіонаті та єврокубках 
привернув увагу вболівальників та фахівців. Його виконання  
не залишилось поза увагою і тренерів збірної. Як наслідок,  
Микита отримав виклик до головної команди країни.   

- Микито, вітаємо Вас з викликом до збірної України! Якось 
в інтерв’ю  Ви зізналися, що спочатку навіть не повірили у те, 
що Михайло Фоменко вирішив надати Вам шанс у головній 

команді країни. Як зараз почуваєтеся у таборі збірної?

- Вже повірив, що я тут (усміхається). Мене гарно прийняли: у 
команді – дружний  колектив та чудова  атмосфера. Мені все 
тут подобається.

- Хвилювалися перед першим тренуванням у складі збірної 
України? Кого із гравців команди знаєте? Хто допомагає 
адаптуватися?

- Ні, хвилювання  не було, мене всі підтримують. До того ж, 
я  був знайомий з багатьма  гравцями до приїзду сюди: з 

Микита Шевченко: «Якщо не відчувати у собі 
сили, навіщо приїжджати у збірну?»
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деякими встиг зіграти в «Шахтарі», з іншими зараз виступаємо 
у «Зорі». Партнер по клубу Дмитро Хомченовський, відчутно 
допоміг, адже він довше за всіх гравців нашої команди 
отримує виклики  до національної збірної. Також посприяв 
моїй адаптації Пилип Будківський. Загалом, колектив збірної 
України дуже товариський, тому ніяких проблем тут не 
відчуваю.

- Чи спілкувались Ви вже з Михайлом Фоменком та 
тренерським штабом національної команди?

- Так, ми встигли познайомитися і поспілкуватися.

- Нинішній збір - рекордний для луганської «Зорі». До 
трьох раніше викликаних гравців приєдналися ще й Віталій 
Вернидуб з Андрієм Пилявським. Відчуваєте особливість 
ситуації для клубу? 

- Безумовно, це великий  плюс і для мене особисто, і для 
нашої  команди. П’ять  гравців   «Зорі» у збірній -  це серйозне  
досягнення тренерського штабу і всього нашого клубу. 

- У Вас за плечима - перший виїзд зі збірною: які враження 
він залишив?

- Все пройшло добре. Найголовніше, що ми виконали 
завдання, яке було поставлено перед нами - взяли три очки. 
Дуже радів забитим м’ячам! (усміхається)

- Як працюється  з Денисом Бойком та Андрієм Пятовим? 
Чи відчуваєте у собі сили виграти конкуренцію у двох таких 
досвідчених голкіперів?

- Якщо не відчувати в собі сили, то навіщо приїжджати до 
збірної? Буду прагнути до цього. У тренувальному процесі 
колеги по амплуа  допомагають та підказують мені.

- Якщо говорити про суперника, збірну Литви, що знаєте про 
цю команду?

- Поки нічого, у нас ще попереду теоретичні заняття, де 
детально розкажуть і проаналізують гру цієї збірної. До цього 
був матч з Люксембургом, готувалися виключно до нього. Але 
перед матчем з прибалтійцями, не сумнівайтеся, знатимемо 
про них все.
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Для Євгена Коноплянки та Дениса Олійника матч проти 
команди Литви є особливим, адже саме матчем проти цієї 
збірної у 2010 році вони дебютували у складі національної 
збірної команди України.

Євген Коноплянка

20-річний півзахисник, який на той час був одним із 
основних футболістів молодіжної збірної України, що грала 
у кваліфікації ЧЄ-2011 року,  вперше отримав виклик до лав 
національної збірної. Він став третім після Андрія Ярмоленка 
та Ярослава Ракицького гравцем, який був викликаний до 
головної команди країни з того складу «молодіжки».

Коноплянка досить швидко зумів адаптуватися у збірній і свій 
малий дебют у спарингу проти першолігового охтирського 
«Нафтовика» відзначив голом. У тому матчі, що відбувся 
21 травня 2010 року, юний футболіст вийшов на поле зі 
стартового свистка і відіграв 45.

А через чотири дні вже відбувся і офіційний дебют Євгена 
Коноплянки у матчі за першу збірну. Мирон Маркевич 
довірив молодому футболісту місце у стартовому складі у 
матчі зі збірною Литви. «Синьо-жовті» здобули перемогу у 
тому матчі із рахунком 4:0, а Євген відіграв до фінального 
свистка, показавши себе з найкращої сторони та отримавши 
високу оцінку власної гри від спеціалістів та тренерів.

Інтерв’ю Євгена Коноплянки після матчу із командою 
Литви 25 травня 2010 року.

- Як оцінюєте матч із командою Литви, наскільки Вам вдався 
дебют? 

- Звичайно, приємно перемагати. Думаю, це тільки початок. Я 
можу показати ще більше і буду до цього прагнути. 

- Що сказав Мирон Богданович після гри? 

- Особисто він ні з ким не спілкувався. Уже після матчу в 
роздягальні він подякував усім за хорошу гру, привітав з 
перемогою. 

- Яка атмосфера наразі у команді? 

- Я думав, що все буде зовсім по-іншому. Зараз складається 
враження, що команду зібрали не тиждень тому, а такою 
вона була років з десять. Всі знають один одного. Навіть я, 
коли приїхав у збірну, практично нікого не знав, але зараз 
потоваришував з усіма, і ми - як одна сім’я. 

- Як складаються стосунки з такими досвідченими гравцями, 
як Андрій Шевченко? 

- Звичайно, приємно грати з такими людьми в одній команді. 
Для мене це величезний плюс, є чому вчитися і до чого 
прагнути. 

Ретроспектива: дебют для Євгена Коноплянки 
та Дениса Олійника
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Денис Олійник

 23-річний Денис Олійник на момент виклику до збірної у сезоні 
2009/2010 років зіграв у 29-ти матчах, забивши при цьому 9 м‘ячів. До 
цього моменту в активі молодого півзахисника було 50 матчів за збірні 
різних вікових категорій. Симоволічно, що тоді збір національної 
команди проходив на клубній базі харківського «Металіста», де тоді 
грав Олійник, який разом з Марко Девічем представляли харківський 
клуб у збірній. 

Зрозуміло, що стадіон «Металіст», де Олійник мав змогу дебютувати 
у збірній, був по-справжньому домашнім для футболіста. Ще на 
початку збору він говорив про те, що дуже хотілося би зіграти перед 
рідними вболівальниками. Мирон Маркевич надав йому такий шанс: 
замінивши на 55-й хвилині матчу Артема Мілевського, Денис Олійник 
уперше вийшов на поле у складі національної збірної. 

– Щось нове для себе відкрив на зборах?

– Це перший мій виклик у національну збірну, і емоцій, звичайно, 
багато. Самі тренування схожі на ті, які проводяться у нас в 
«Металісті». Хороший колектив підібрався. Багатьох вже знав. І дуже 
комфортно працювати у такій команді.

– Ви один з наймолодших у збірній. Не відчуваєте це на собі?

– Ні. Я до того ж дуже багатьох знаю з молодіжної і юнацьких збірних. 
Наприклад, гравців «Динамо». І, чесно кажучи, у мене таке враження, що 
я вже тут не вперше. Психологічно на мене тут абсолютно нічого не тисне.

- Наскільки вдався Вам офіційний дебют у збірній країни?

- Це була перша гра і хотілося б, звичайно, кращого.

- Денис, а що сказав тренер про Вашу гру?

- Я не знаю, як оцінює мою гру Мирон Богданович, але я до себе дуже 
самокритично ставлюся. Я ставлю перед собою найвищі цілі, а своєю 
грою я поки що не дуже задоволений.

- Може, щось не складається всередині команди?

- Ні. Колектив у нас хороший, всі професіонали, і мені приємно 
знаходиться в збірній.

- Те, що збори проходять в Харкові і гра була рідною для Вас 
стадіоні, допомагає психологічно?

- Відчувається підтримка, звичайно. Але, я думаю, що особливого 
значення немає, де ми збираємося: у Києві, Львові чи Харкові. Я 
просто знаю, що головне - впевнено працювати і показувати 
хороший футбол.
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Перша перемога, дебют у відбірних змаганнях і клубний 
рекорд представництва в національній команді – усі ці події 
в біографії української збірної трапилися за безпосередньої 
участі суперників із Литви. Згадаємо офіційні матчі цих 
збірних.

7 вересня 1994 року

Київ. «Республіканський стадіон» 20 000 глядачів

Арбітр - Б.Карлссон (Швеція)

Україна – Литва – 0:2

Голи: Іванаускас (59), Скарбалюс (51)

Україна: Тяпушкін - Скрипник, Сак (Ковалець, 10), Євтушок, 
Попов, Петров, Похлєбаєв (Нагорняк, 58), Максимов, Фінкель, 

Протасов, Коновалов

Тренер: Олег Базилевич

Литва: Стауче - Жюкас, Сукрістов, Терешкін, Вайнорас, Ванейкіс 
(Стонкус, 81), Гудайтіс, Іванаускас, Штумбріс, Шуйка (Жута, 54), 

Скарбалюс

Тренер: Альгімантас Любінскас

Перша зустріч команд відбулась 7 жовтня 1994 року у Києві. 

Тоді під керівництвом Олега Базилевича наша команда 
розпочала відбір Євро-96. Але цей матч, окрім початку 
кампанії, мав також історичне значення. Це була перша 
офіційна гра збірної України з часу набуття незалежності. 
На жаль, дебют не задався. Незважаючи на те, що у складі 
збірної України виступали серйозні майстри, наша команда 
поступилася на власному полі із рахунком 0:2. Тримаючи 
ініціативу у першому таймі, після перерви підопічні Базилевича 
пропустили дві контратаки – на 51-й та 59-й хвилині. Голи 
Іванаускаса і Скарбалюса встановили остаточний рахунок у грі.

6 вересня 1995 року

Вільнюс. Стадіон «Жальгіріс». 6 000 глядачів

Арбітр - Б.Шорт (Ірландия)

Литва – Україна – 1:3

Голи: Мацюлявічус (17) - Гусейнов (62, 72), Гусін (83)

Попередження: Сукрістов - Калітвінцев, Горілий, Головко

Литва: Стауче - Жюкас, Сукрістов, Терешкін (Якелюнас, 
70), Вайнорас, Шуйка, Мацюлявічус, Іванаускас, Стонкус, 

Скарбалюс (Жвінгілас, 77), Шлекіс

Тренер: Беньямінас Зелькявічус

Україна: Суслов - Лужний, Скрипник, Головко, Жабченко 
(Похлєбаев, 68), Горілий, Орбу, Калітвінцев, Беженар, Гусейнов 

(Євтушок, 86), Гусін

Тренер: Анатолій Коньков

Вже за рік, на стадіоні «Жільгіріс» у Вільнюсі, команди 
зустрілися у матчі-відповіді. «Синьо-жовтих» тоді очолював 
нинішній президент Федерації футболу України Анатолій 
Коньков. Через втрати на початку відбору, наша команда була 
майже полишена шансів на вихід до фінальної частини змагань, 
але жадала реваншу. Але початок гри засмутив українських 
вболівальників. На 17-й хвилині Мацюлявічус вивів господарів 
поля вперед у рахунку.  

Перший тайм пройшов у безрезультатних потугах українців 

Історія протистоянь: Україна - Литва
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відігратися. А вже по перерві Анатолій Коньков знайшов 
потрібні слова, аби вмотивувати гравців, і на другу половину 
вони вийшли у зовсім іншому настрої. Тиск на ворота литовців 
тривав усі 45 хвилин і був втілений у три забиті м’ячі. Дубль 
оформив Гусейнов, а на 83-й Гусін встановив переконливий 
результат – 3:1.

28 березня 2007 року 

Одеса. 28000 глядачів

Арбітр: Ф. Майєр (Німеччина)

Україна – Литва – 1:0

Гол: Гусєв (48)

Попередження: Єзерський - Данілявічюс, Савенас

Україна: Шовковський - Несмачний, Кучер, Тимощук, 
Єзерський, Русол, Шевченко, Гусєв (Воробей, 78), Воронін, 

Михалик (Шелаєв, 69), Калініченко (Чигринський, 80) 

Тренер: Олег Блохін

Литва: Грібаускас - Шемберас, Клімавічюс, Паулаускас, 
Станкявічюс, Скерла, Жвиргждаускас, Савенас (Колонас, 
50), Морінас (Гедгаускас, 58), Пошкус, (Радзинявічус, 64), 

Данілявічюс 

Тренер: Альгімантас Любінскас

Наступної зустрічі команд довелося чекати 12 років. У березні 
2007 року збірні України та Литви знову зійшлись у відборі 
чемпіонату Європи, цього разу - Євро-2008. Після успішного 
мундіалю 2006 року, де наша команда увійшла до вісімки 
найкращих у світі, збірна залишилась під керівництвом Олега 
Блохіна. Потрапивши до однієї групи із чинними чемпіонами 
та віце-чемпіонами світу, українці не мали права на втрату 
очок із командами, нижчими за класом. Тому на домашній 
матч у Одесі збірна вийшла надвмотивованою. За підтримки 
30 тисяч вболівальників, збірна України з перших хвилин пішла 
вперед.  У першому таймі чудові нагоди мали Шевченко та 
Гусєв, але відзначитись у воротах гостей українцям так і не 
вдалося. А от по перерві наша команда одразу вийшла вперед 
у рахунку. Після багатоходівки «синьо-жовтих» Олег Гусєв, 
опинившись у штрафному майданчику, розпечатав ворота 
Грібаускаса. Не можна сказати, що на більше нашу команду не 

вистачило – моменти були, але рахунок залишився незмінним 
до фінального свистка – 1:0

17 листопада 2007 року

Каунас. 5000 глядачів

Арбітр: Д. Малкольм (Північна Ірландія)

Литва – Україна – 2:0

Голи: Савенас (42), Данілявічюс (66)

Попередження: Клімавічюс, Данілявічюс - Шевченко

Литва: Карчемарскас - Станкявічюс, Дедура, Скерла, 
Жвиргждаускас, Савенас, Данілявічюс, (Велічка, 81), Янкаускас 
(Калонас, 90), Паулаускас, Клімавічюс, Папескус (Морінас, 18) 

Україна: Шовковський (Пятов, 43) – Чигринський, Ващук, 
Шелаєв, Назаренко (71), Єзерський, Гай, Тимощук, Гусєв, 

Ротань, Шевченко, Воронін (Мілевський, 68)

Тренер: Альгімантас Любінскас

У листопаді 2007 року відбувся матч-відповідь. Збірна України, 
двічі програвши італійцям та одного разу французам, втратила 
усі шанси на те, щоб позмагатися за трофей у фінальній 
частині континентальної першості. Але Олег Блохін вирішив не 
експериментувати зі складом і виставив основних футболістів. 
Матч проходив у напруженій боротьбі, незважаючи на 
відсутність мотивації у суперників. Територіальною перевагу 
володіли «синьо-жовті», але під завісу першого тайму 
українці пропустили прикрий гол – Савенас розпечатав 
ворота Шовковського. Після перерви наша команда пішла 
відіграватись, але, так і не досягнувши успіху, отримали ще 
одного ляпаса. На 66-й хвилині, у результаті швидкої контратаки 
господарів поля, Данілявичюс подвоїв рахунок. 

У підсумку, незважаючи на те, що Україна входить до Топ-
20 кращих команд світу, а Литва знаходиться за межею 50 
найсильніших збірних, статистика у протистоянні команд 
рівна – по дві перемоги. За різницею забитих і пропущених 
м’ячів сьогоднішній суперник навіть переважає українців – 5:4. 
Отже, сьогодні для підопічних Михайла Фоменка товариський 
матч матиме принциповий характер. Сподіваємося, що наші 
хлопці зберуть волю в кулак, аби перемогти і перевісити 
шальки терезів на свою користь!
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Литовська футбольна 
федерація

Литовська футбольна федерація
Дата заснування: 1922
Членство у ФІФА: 1923
Членство в УЄФА: 1992
Адреса: Seimyniskiu 15, 2005 VILNIUS
Телефон:  +370 5263 8741
Факс:  +370 5263 8740
Е-mail: v.zizaite@lff.lt
Сайт: www.lff.lt
Президент: Юлюс КВЕДАРАС

Перший матч – 0:5 
(Литва – Естонія Каунас, 24 червня 1923)
Найбільша перемога – 7:0 
(Литва – Естонія, 20.05.1995)
Найбільша поразка – 0:10
(Єгипет – Латвія, 01.06.1924)
Позиція в рейтингу ФІФА станом на 23 жовтня 2014 року – 
92 місце (364 очки)
Найвища позиція в рейтингу ФІФА – 37-е місце (жовтень 2008р.)
Найнижча позиція в рейтингу ФІФА – 119-е місце (листопад 2012 р.)
Рекордсмен за кількістю матчів - Андрюс Скерла (84 матчі)
Кращий бомбардир – Томас Данілявічюс (19 голів)
Форма команди: жовті футболки та зелені труси 
Резервна форма: зелені футболки та зелені труси. 
Головний тренер – Ігор ПАНКРАТЬЄВС
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Склад національної збірної Литви з футболу
Гравці Дата народження Клуб Матчі/голи

Воротарі

Гедрюс АРЛАУСКІС 01.12.1987 Стяуа, Румунія 18/0

Еміліюс ЗУБАС 10.07.1990 Белхатув, Польща 4/0

Вітаутас ЧЕРНЯУСКАС 12.03.1989 Корона, Польща 1/0

Захисники

Тадас КІЯНСКАС 06.09.1985 Хапоель, Ізраїль 38/1

Вальдемар БОРОВСКИЙ 23.05.1984 Шяуляй 15/0

Георгас ФРЕЙДГЕМАС 10.08.1987 Жальгіріс 13/0

Вітаутас АНДРЮШКЕВІЧЮС 08.10.1990 Камбюр, Нідерланди 14/0

Егідіюс ВАЙТКУНАС 08.08.1988 Жальгіріс 14/0

Вайдас СЛАВІЦКАС 26.02.1986 Чахлеул, Румунія 3/0

Півзахисники

Саулюс МІКОЛЮНАС 02.05.1984 Шахтар, Білорусь 71/5

Міндаугас КАЛОНАС 28.02.1984 Хапоель, Ізраїль 48/3

Гедимінас ВІЧЮС 05.07.1985 Шахтар, Казахстан 16/1

Федір ЧЕРНИХ 21.05.1991 Гурнік, Польща 13/1

Арвідас НОВІКОВАС 18.12.1990 Ерцгебірге Ауе», Німеччина 21/2

Кароліс ХВЕДУКАС 21.04.1991 Судува 8/0

Артурас ЖУЛПА 10.06.1990 Жальгіріс 6/0

Мантас КУКЛІС 10.06.1987 Жальгіріс 7/0

Гратас СІРГЕДАС 17.12.1994 Штутграт, Німеччина 3/0

Таутвідас ЕЛІОШЮС 03.11.1991 Круоя 0/0

Нападники

Дейвідас МАТУЛЯВІЧЮС 08.05.1989 Пандурій, Румунія 17/5

Сімонас СТАНКЯВІЧЮС 03.10.1995 Лестер Сіті, Англія 7/0

Річардас БЕНЮШІС 23.04.1980 Круоя 30/3

Донатас КАЗЛАУСКІС 31.03.1994 Атлантас 0/0
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Сьогоднішня зустріч із командою Литви стане останньою 
для збірної України у цьому календарному році. Перерва 
затягнеться більш, ніж на чотири місяці – до кінця березня.

Початок наступного грального року для нашої команди буде 
дуже непростим, адже на «синьо-жовтих» одразу ж очікує 
вояж до Іспанії. Виїзна гра з іспанцями буде чи не ключовою у 
цьому відборі для нашої команди. Збірній Словаччини вдома 
вдалося перемогти одну з найсильніших команд планети. Тому, 
аби сподіватися на пряме потрапляння до фінальної частини 
європейської першості, українцям конче необхідно зробити те 
саме. 

Після матчу з іспанцями наша команда проведе товариський 
матч, суперник в якому визначиться пізніше. Але перерва в 
офіційних зустрічах знову буде чимала. Аж у середині червня, 
14 числа, наша команда зіграє вдома зі збірною Люксембургу. 

Восени груповий етап Євро-2016 вийде на фінішну пряму. 
5-го вересня пройде ще один важливий домашній поєдинок 
кваліфікації – тепер вже проти непоступливих білорусів. Потім 
на українців чекають ще дві виїзні гри. Перша - проти словаків, 
яка стане протистоянням за шість очок у Братиславі.

Передостанньою грою буде вояж до Скоп’є. А закриватиме 
відбір домашня гра із іспанцями. Тож, ключові зустрічі у 2015-му 
році нашим хлопцям доведеться провести проти команд Дель 
Боске та Козака. Сподіватимемося, що наша команда зіграє, 
як у минулому відборі. Створивши собі проблеми на старті 
кваліфікаційного раунду, збірна України виграла у наступному 
році шість із семи матчів і, зрештою, була лише за крок від 
першого місця, хоча на кінець 2012 року посідала передостаннє 
місце. Разом до перемоги!

Зі збірною в серці!  






