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‘ 

 

24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 11 вересня 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Олександрія" Олександрія 7 7 0 0 18 - 4 +14 21 
2 "Сталь" Дніпродзержинськ 7 4 3 0 12 - 3 +9 15 
3 "Геліос" Харків 7 4 2 1 14 - 7 +7 14 
4 "Гірник-Спорт" Комсомольск 7 4 2 1 13 - 6 +7 14 
5 "Зірка" Кіровоград 7 3 2 2 14 - 8 +6 11 
6 "Полтава" Полтава 7 2 4 1 3 - 2 +1 10 
7 "Тернопіль" Тернопіль 6 2 3 1 9 - 8 +1 9 
8 "Сталь" Алчевськ 7 3 0 4 6 - 12 -6 9 
9 "Динамо-2" Київ 7 2 2 3 7 - 8 -1 8 
10 "Десна" Чернігів 7 1 3 3 6 - 7 -1 6 
11 "Миколаїв" Миколаїв 6 1 3 2 8 - 12 -4 6 
12 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 7 1 3 3 5 - 9 -4 6 
13 "Гірник" Кривий Ріг 7 0 5 2 4 - 7 -3 5 
14 "Суми" Суми 7 1 2 4 5 - 13 -8 5 
15 "Нива" Тернопіль 5 1 0 4 3 - 12 -9 3 
16 "Буковина" Чернівці 5 0 0 5 1 - 10 -9 0 

 

 
 

7-й тур – 6-7 вересня  9-й тур – 20 вересня 
«Миколаїв» 1:4 «Олександрія» 

«Сталь» А 0:2 «Геліос» 
«Полтава» 0:0 «Десна» 

«Гірник-Cпорт» 0:1 «Сталь» Д 
«Зірка» 5:1 «Тернопіль» 

«Динамо-2» 2:0 «Буковина» 
«Гірник» 1:1 «Нафтовик» 

«Нива» 2:0 «Суми» 
 

 «Сталь» А  «Суми» 
«Полтава»  «Олександрія» 

«Гірник-Cпорт»  «Геліос» 
«Зірка»  «Десна» 

«Динамо-2»  «Сталь» Д 
«Буковина»  «Тернопіль» 

«Нива»  «Нафтовик» 
«Миколаїв»  «Гірник» 

 

   

8-й тур – 12-14 вересня  10-й тур – 27 вересня 
«Суми» 12.09 «Миколаїв» 

«Десна» 13.09 «Гірник-Cпорт» 
«Олександрія» 13.09 «Сталь» А 

«Сталь» Д 13.09 «Зірка» 
«Нафтовик» 14.09 «Буковина» 

«Гірник» 14.09 «Нива» 
«Тернопіль» 14.09 «Динамо-2» 

«Геліос» 14.09 «Полтава» 
 

 «Геліос»  «Зірка» 
«Олександрія»  «Гірник-Cпорт» 

«Суми»  «Полтава» 
«Гірник»  «Сталь» А 

«Нива»  «Миколаїв» 
«Сталь» Д  «Буковина» 

«Десна»  «Динамо-2» 
«Нафтовик»  «Тернопіль» 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (після 7 турів) 
 

Футболіст Команда Iгри Голи (пен.) 
Кравченко Сергій Геліос 6 6(2) 

Кірієнко Ігор Гірник-Спорт 6 6(2) 

Семенець Богдан Тернопіль 6 5(0) 

Куліш Станіслав Сталь Д 7 4(0) 

Загинайлов Сергій Миколаїв 5 3(2) 

Локтіонов Роман Сталь А 6 3(0) 

Герасимець Сергій Гірник-Спорт 6 3(0) 

Андрієвський Олександр Гірник-Спорт 6 3(0) 

Рудницький Іван Зірка 7 3(0) 

Грицук Василь Олександрія 7 3(1) 

Каленчук Максим Сталь Д 7 3(0) 
 

 
 

Раніше криворізький «Гірник» і тернопільська «Нива» в офі-
ційних матчах не зустрічалися. Маємо дебютний поєдинок... 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 

 

 

ЧЕМПІОНАТ 2014/2015. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Нива» Тернопіль 
 

26.07.2014 «Гірник» 0:0 «Тернопіль» 

02.08.2014 «Сталь» 1:1 «Гірник» 

10.08.2014 «Гірник» 0:0 «Десна» 

15.08.2014 «Геліос» 1:1 «Гірник» 

27.08.2014 «Гірник» 0:2 «Олександрія» 

31.08.2014 «Суми» 2:1 «Гірник» 

06.09.2014 «Гірник» 1:1 «Нафтовик» 
 

26.07.2014 «Нива» нб «Буковина» 

02.08.2014 «Тернопіль» нб «Нива» 

11.08.2014 «Нива»  1:5 «Сталь» Д 

16.08.2014 «Десна» 2:0 «Нива»  

27.08.2014 «Нива» 0:2 «Геліос» 

31.08.2014 «Олександрія» 3:0 «Нива» 

06.09.2014 «Нива» 2:0 «Суми» 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«НИВА» ТЕРНОПІЛЬ 
 

 

Тернопіль має давні футбольні традиції. Ще до 1939 року у місті існувало з до-
брий десяток футбольних команд — польських, єврейських, українських. У 50-х роках 20 
століття за часів Радянського Союзу найсильнішою командою Тернополя було «Дина-
мо». Беручи участь у змаганнях колективів фізичної культури, динамівці кілька разів 
пробивалися до їх фіналу, однак виступали невдало. У 1958 році була створена нова 
команда — «Авангард». Перший успіх прийшов до авангардівців у 1965 році — тоді вони 
фінішували другими у зональному турнірі. Через три роки «Авангард» виборов 
чемпіонське звання в класі «Б». Команда почала виступати у другій групі класу «А» і 
була перейменована на «Будівельник». Результати були такими: 1971 рік — 14 місце; 
1972 р. — 15; 1973 р. −20; 1974 р. — 19. Два роки поспіль невдач призвели до того, що 
команду було розформовано. Повернення до Тернополя великого футболу пов'язане з 
командою «Нива». Створив її у 
Підгайцях (Тернопільська область, Бе-
режанський район) у червні 1978 року 

голова місцевого 
колгоспу «Шлях 
до комунізму» 
Іван Михайло-

вич Потупа. 16 
жовтня 1982 року 
«Нива» перемогою 
в чемпіонаті 
України серед ко-

манд колективів 
фізичної культури повертає 
Тернопільщині право участі у першості СРСР, здобуваючи путівку до другої ліги. Два 
роки команда «Нива» представляла місто Бережани, а у 1985 році перебазувалася до 
Тернополя. У 1983/1984 роках команда займає 13 місце, у 1985 р. −7, 1986 р. −4, 
1987 р.- 2, 1988 р. — 12, 1989 р. — 3, у 1990 та 1991 роках — 4. Поїхати з очками від цієї 
команди було за щастя. У рідному місті для неї не було авторитетів. 

Вже довгий час Ниви немає серед футбольної еліти. Західний регіон взагалі 
характерний тим, що існує велика кількість маленьких клубів і лише три можуть похва-

литися стабільним станови-
щем — «Карпати», «Закар-
паття» та «Волинь». А 
раніше «Нива» була фактич-
но другим клубом Західної 
України після «Карпат». У 
перші роки українського 
чемпіонату «Ниву» тренував 
спочатку Леонід Колтун, 
потім Леонід Буряк. Він 
прийшов у команду і відразу 
підняв її з зони вильоту до 
середини турнірної таблиці. І 
залишив по собі доволі доб-

«НИВА» ТЕРНОПІЛЬ 

Повна назва ФК «Нива» Тернопіль 

Прізвисько 
«жовто-зелені» (команда, гравці), 

«бандерівці» (вболівальники) 

Рік заснування 1978 

Місто Тернопіль, Україна 

Стадіон Тернопільський міський стадіон 

Вміщує 15150 

Президент  Автанділ Мдинарадзе 

Головний тренер  Богдан Самардак (в.о) 

Ліга Перша 

2013/14 10-е місце 
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ротну команду. Тяпушкін, Василитчук, 
Закотюк, Шищенко, Леженцев, Нікітенко, 
Кирлик — найвідоміші з тих, хто 
засвітився у Ниві. Ну і звичайно Ігор 
Біскуп, Олег Ящук, Михайло Дем'янчук, та 
брати Капанадзе. Біскуп входить в когорту 
гравців, котрі зіграли більше 200 матчів у 
чемпіонаті України і зараз грає в Англії у 
міні-футбольному клубі USSR. Автанділ і 
Таріел Капанадзе входять до числа найк-
ращих легіонерів-бомбардирів. Усі троє 
грали за Ниву до сорока років. А син 
Ігоря Андрій Біскуп грає у «Ниві» сьогодні. 

У сезоні 1997–1998 Нива знову досягла свого максимуму — сьомого місця (як і 
у сезоні 1993–1994). Очолював команду тренер-гравець Ігор Яворський. І після цього 
сезону справи команди пішли на спад. На рубежі тисячоліть керівництво команди, 
більшість якого складали грузини, вирішило поправити справи клубу за рахунок 
співвітчизників. Приклад Капанадзе надихнув Автанділа Мдінарадзе і у команду прийш-
ли Кайдарашвілі, Чомахідзе, Гвіанідзе, Сіхарулідзе, Давитнідзе, Дгебуадзе, Худжадзе, 
Метревелі, Шенгелія. Більшість з них, за словами Мдінарадзе, потрапили у команду 
безкоштовно. Це були хороші гравці, в певний момент вони давали результат, особливо 

перші п'ять хлопців. Але з 
дисципліною у них не склалось. 
Кавказці не дотримувались спор-
тивного режиму та при першій 
нагоді тікали з «Ниви» у заможніші 
українські клуби. Під керівництвом 
Ігоря Юрченка, окрім грузинів, 
також грали Нікітенко, Біскуп, 
Михайлів, Розгон, Хоменко, Бога-
тир. Після першого кола «Нива» 
перебувала внизу турнірної 
таблиці (а тоді у вишці грало всьо-
го 14 клубів) і навіть болгарський 
десант весною поправити скрутне 
становище не зміг. За 2 сезони 
команди опустилася на 2 ліги 
вниз — із вищої до другої. За час 
перебування у другій лізі команда 
дала ряд добротних гравців для 
елітних клубів — Гурин, Ждаха, 
Сернецький. Та претендувати на 
підвищення у класі почала зовсім 
недавно. 

У червні 2013-го «Нива» в 
перехідних матчах зустрічалась 
з ФК «Одеса». За сумою двох 
матчів (0:2 на виїзді; 4:1 в до-

ма;)тернопільська команда пробилася у Першу Лігу. У першому матчі «Нива» перемогла 
з рахунком 0:2, голами відзначились Г. Баранець 17' і І. Мельник 60'. Домашній матч 

Підсумки виступів «Ниви» в чемпіонатах та першостях України 

Сезон Ліга М І В Н П ГЗ ГП О Кубок  

1992 Вища 4 18 8 5 5 16 12 21 1/32  

1992-93 Вища 14 30 8 9 13 22 25 25 1/4  

1993-94 Вища 7 34 13 10 11 44 26 36 1/8  

1994-95 Вища 12 34 11 5 18 40 44 38 1/4  

1995-96 Вища 13 34 13 3 18 37 42 42 1/4  

1996-97 Вища 10 30 8 9 13 33 41 33 1/16  

1997-98 Вища 7 30 12 4 14 37 39 40 1/4  

1998-99 Вища 13 30 8 7 15 29 41 31 1/8  

1999-00 Вища 12 30 7 10 13 40 57 31 1/8  

2000-01 Вища 14 26 2 3 21 20 65 9 1/8  

2001-02 Перша 18 34 3 4 27 20 77 13 1/16  

2002-03 Друга 8 28 10 5 13 29 36 35 1/32  

2003-04 Друга 6 30 13 8 9 30 36 47 1/32  

2004-05 Друга 15 28 4 5 19 18 47 17 1/32  

2005-06 Друга 4 28 14 8 6 34 18 50 1/32  

2006-07 Друга 4 28 15 8 5 33 15 53 1/32  

2007-08 Друга 2 30 18 10 2 52 15 64 1/8  

2008-09 Друга 1 32 21 8 3 50 26 71 1/64  

2009-10 Перша 18 34 3 4 27 18 72 7 1/16  

2010-11 Друга 10 22 5 2 15 17 51 14 1/64  

2011-12 Друга 12 26 9 6 11 30 41 18 - 

2012-13 Друга 2 30 16 9 5 47 22 57 1/8 

2013-14 Перша 10 30 10 9 11 32 31 39 1/4  
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«Нива» виграла з рахунком 4:1, тут вже забивали А. Кікоть 22 хв., Т. Яворський 45+3 хв., 
В. Данищук 62 хв. ,Товкацький 86 хв. ,а одесити відповіли лише голом К. Балабанова з 
пенальті на 64' хвилині. Після матчу тренер «Нива» Ігор Яворський сказав: «Мені дуже 
сподобалась гра наших оборонців і центральних півзахисників, після першого тайму 
команда почувала себе дещо вільно і створила багато моментів». «Тепер тернопільська 
команда буде боротись за Прем'єр Лігу» — повідомив президент клубу Автанділ 
Мдінарадзе в своєму інтерв'ю. Перший матч в Першій Лізі сезону 2013/14 тернопільська 
«Нива» провела на виїзді проти команди ФК «Полтава», «Нива» змогла здобути перемо-
гу з рахунком 1-2 завдяки голам Ігоря Мельника та Григорія Баранця. «Нива» першою 
пропустила на 4 хвилині на виході помилився воротар Андрій Новак і гравець ФК «Пол-
тави»переправив круглого у ворота. Але тернопільська команда змогла зібратись і до-
тиснула суперника. Спочатку на 45 хвилині з передачі Шестакова Мельник переправив 
м'яча в ворота ФК «Полтави». На початку другого тайму гравець ФК «Полтави» отримав 
другу жовту, а отже червону картку. В середині другого тайму з передачі того ж таки 
Шестакова гол головою забив Григорій Баранець. Дебют тернопільської «Ниви» в 
Першій Лізі після трирічної перерви можна оцінити на 5+. 

Зима 2014 року для тернопільської «Ниви» виявилась дуже напруженою, через 
політичну ситуацію в країні команда перетерпіла кризу. Ключові гравці так, як брати 
Баранці (один з них Григорій був її капітаном) покинули клуб через проблеми з 
фінансуванням. Також її покинув легендарний в минулому футболіст, а тепер й тре-
нер «Ниви» - Ігор Яворський. "У нас з Ігорем Петровичем нещодавно відбулася зустріч, 
де ми обговорили останні події у клубі. Він розповідав мені про ту ситуацію, яка склала-
ся в останні місяці, коли я не займався справами клубу. Ігор Яворський передав мені 
фінансові відомості та інші документи. Після відвертої розмови з тренером, ми дійшли 
певної згоди, що будемо рухатися вперед з іншими спеціалістами. Ми хочемо будувати 
абсолютно нову структуру та команду" - слова президента тернопільського клубу 
Автанділа Мдінарадзе в інтерв'ю з пресс-службою. Але команді вдалося пережити кризу 
хоч і зі значними втратами. До влади в тернопільській області прийшов новий губерна-
тор Олег Сиротюк , з перших днів своєї роботи він був стурбований ситуацією в клубі. 
Його зацікавленість й допомогла втриматись команді. 

За матеріалами ВІКІПЕДІЇ 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) - 1:1 (0:1). 6 сентября 2014 

года. Чемпионат Украины. Первая лига. 7 тур. Кривой Рог. Стадион «Металлург». 17:00. 500 

зрителей. 25 градусов. Поле - 4. Арбитр: Андрей Кузьмин (Николаев), ассистенты: Владимир 

Журыбида (Луцк), Дмитрий Оганесян (Луганск). Четвертый арбитр: Алексей Москаленко 

(Кривой Рог). Делегат ФФУ: Геннадий Коваленко (Киев).  
 «Горняк»: 1. Роман Гурин - 6. Игорь Буряк, 28. Виталий Павлов, 34. Сергей Любчак, 89. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ - 5. Роман Дорош (22. Вячеслав Рябов, 46), 7. Игорь Бука (8. Богдан Боровский, 

60), 25. Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич (к), 3. Сергей Нудный (11. Игорь Тимченко, 59) - 9. 
Андрей Ильяшов (26. Вадим Антипов, 75). Запасные: 31. Руслан Зарубин, 13. Андрей Голуб, 29. Вла-

димир Баенко. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

«Нефтяник-Укрнефть»: 1. Анатолий ТИМОФЕЕВ - 4. Леонид Бояринцев (к), 8. Александр 
Вечтомов, 23. Владислав Зайчук, 11. Дмитрий Антонюк, 14. Олег Белый, 17. Александр Боровик (10. 

Сергей Шестаков, 67), 22. Иван Сондей, 41. Геннадий Пасич (20. Игорь Малыш, 82), 42. Евгений Па-

сич (15. Алексей Павелько, 56), 16. Евгений Радионов (7. Владислав Войцеховский, 53). Запасные: 33. 
Сергей Вокальчук, 25. Роман Свитличный, 18. Сергей Кисиль. Главный тренер: Вадим Колесник.  

Голы: Александр Боровик, с пенальти, 18 (0:1). Сергей Васильев, 90+2 (1:1).  

Предупреждения: Андрей Ильяшов, 10 (грубая игра). Сергей Любчак, 62 (неспорт. повед.) - 
Леонид Бояринцев, 60 (неспорт. повед.). Владислав Войцеховский, 76 (неспорт. повед.). Геннадий 

Пасич, 78 (грубая игра). 
 

Нефтяники из Ахтырки в минувшем сезоне были одной из самых забивающих 
команд и заняли седьмое место по итогам чемпионата. В этом сезоне наши гости суще-
ственно притормозили, из шести стартовых встреч проиграв три поединка, и два сведя 
вничью. Лишь в четвертом туре подопечные Вадима Колесника сумели дома обыграть 
кировоградскую «Звезду», что слегка улучшило их турнирное положение. Тем не менее, 
от «Горняка», который, уже можно констатировать, также провалил старт чемпионата, 
ахтырчан перед очной встречей отделял всего лишь один пункт в табели о рангах. Учи-
тывая то, что с момента дебюта в первой лиге криворожане еще не побеждали, а по-
следние два матча – вовсе уступили с общим счетом 1-4, логично было ожидать, что 
воспитанники Геннадия Приходько все же постараются найти в себе силы, чтобы реа-
билитироваться пред своими болельщиками в домашнем матче на стадионе «Метал-
лург». Собственно, начало игры показало, что надежды болельщиков могут оправдать-
ся – «Горняк» начал резво, с места в карьер. Хозяева старались бороться за мяч на 
каждом отрезке поля, самоотверженно шли в отбор, старались атаковать флангами и 
через центр. Но – давняя болезнь – до завершающих пасов дело не доходило. К тому 
же, большое количество ошибок в атаке сводило на ноль старания обеих команд. 

К 10-й минуте встречи гости сумели выровнять игру, и первый удар в створ во-
рот в этом матче нанесли именно они. Сондей выстрелил с дальней дистанции, но к 
счастью для защиты «Горяка», удар оказался неопасным. Следующая пятиминутка за 
гостями – особенно заметен Евгений Пасич. Его действия на фланге создают довольно 
ощутимое давление на оборону хозяев, а прострел хавбека на 15-й минуте защитники с 
большим трудом переводят на угловой, подачу которого желто-черные затем благопо-
лучно запороли. Правда, тут же им мог помочь голкипер «Горняка», ушедший куда-то 
гулять почти за пределы штрафной площади, чем не преминул воспользоваться все тот 
же Пасич, спокойно катнувший мимо него мяч в уже пустые ворота. Недостаточно силь-
но, видимо, катнул – у самой линии ворот Любчак сумел догнать круглого и переправить 
его за лицевую. 

Через минуту Любчак превратился уже из героя в антигероя эпизода. Сначала 
центральные защитники упустили во вратарской площади Радионова, дав ему спокойно 
принять мяч, а затем случился эпизод, вызвавший столько нареканий на послематчевой 
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пресс-конференции Геннадия Приходько. Радионов после контакта с Любчаком упал. 
Судья указал на точку. Боровик пробил мимо рано завалившегося направо Гурина. 0:1. 
Хозяева тут же ринулись отыгрываться, активно пошли в атаку, на 17-й минуте уже гол-
кипер гостей не без труда переводит мяч, пущенный с линии штрафной под переклади-
ну – на угловой. А вот сам угловой опять заканчивается ничем. Стоит, наверное, на тре-
нировках красно-черным уделить поболее внимания стандартным положениям. Хоро-
шую возможность на 30-й минуте имел Бука, ворвавшийся в штрафную гостей с ее пра-
вого угла. Но он зачем-то упал по собственной воле, сорвав перспективную атаку. Еще 
через пять минут у линии штрафной ахтырчане завалили Ильяшова, но Нудный с убой-
ного штрафного запустил мяч выше перекладины. Конец тайма был явно за хозяевами 
– на 45-й Павлов хорошо приложился по центру метров с 16-ти – чуть выше ворот, а 
через минуту Григорик с линии вратарской, после подачи углового, головой должен был 
решать момент. Но не решил…  

Перерыв, как мы понимаем, был использован коучем хозяев для нужных тре-
нерских увещеваний. Видимо, они подействовали – с начала второго тайма криворожа-
не прочно обосновались на половине поля гостей. 49 минута – Нудный в падении про-

сто обязан был делать счет 
ничейным – но не пропал 
из неудобного положения в 
ворота. Понимая, что нужно 
сбить атакующий пыл хозя-
ев, Колесник вместо Ра-
дионова выпускает Войце-
ховского, и эта замена 
стразу же дает свои плоды. 
Практически в следующей 
же атаке Владислав умуд-
ряется принять неудобный 
мяч во вратарской «Горня-
ка» и обводящим ударом 
направить его под штангу. 
Выручил в этом моменте 
Гурин, безусловно выручил. 
Убойнейший момент запо-
роли хозяева в середине 

тайма. После ошибки Сондея в центре поля последовал разрезающий пас в штрафную, 
который вывел Ильяшова на свидание с вратарем. Первый удар Андрея был бесхитро-
стным – голкиперу удалось его отразить, а вот добивание не сложилось – мяч ушел 
мимо ворот. Еще через пару минут хороший удар Васильева голкипер с трудом париро-
вал на угловой. «Горняк» владеет инициативой, но результата нет. Колесник делает 
еще одну замену – вместо Геннадия Пасича выпускает Малыша и тот, не пробыв и де-
сяти секунд на поле, получает шанс забить первым касанием – он выигрывает воздух 
при подаче углового и отправляет головой мяч рядом со штангой. Думаю, попади он в 
ворота – вопрос о победителе был бы снят. 

Но видимо, «Горняк» очень не хотел третий подряд матч покидать поле без 
набранных очков. Уже в добавленное арбитром время Сергей Васильев, после подачи 
углового, таки вколотил головой такой необходимый, прежде всего, с психологической 
точки зрения, мяч. А в конце игры «Горняк» мог даже вырвать победу – но Гвоздевич со 
штрафного запустил мяч с 16 метров над перекладиной ворот гостей. 

Игорь КВОЧКА (UA-Футбол) 
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: «ГОЛЫ ДАЮТСЯ С БОЛЬШИМ ТРУДОМ» 
 

- Я хочу сначала коснуться темы судейства. Я шесть туров молчал, молчал, но 
вижу, что сил и эмоций не хватает. Потому, что так, как судья сегодня отсудил эту игру – 
это просто полное безобразие. Ставит пенальти - я 
только что задержался – смотрел повтор этого эпизо-
да, пенальти не было! Игрок подыгрывает себе  рукой, 
потом ныряет – судья ставит одиннадцать метров на 
первых минутах матча – и ломает сразу всю игру! 
Потом начинаются мелкие свистки в одну сторону. 
Думал, в первой лиге судейство будет более-менее 
объективное. Такого судейства я не видел, если чест-
но!  

По игре, вкратце: первый тайм – одинна-
дцать метров – потом долго приходили в себя , конеч-
но, психологически мы чуть надломились! Но перерыв 
пошел на пользу. Я считаю, что во втором тайме ре-
бята – молодцы. Сражались, бились до конца, забили-
таки этот долгожданный гол на этом стадионе. Не 
везет нам! Четыре игры играем, создаем моменты… 
Столько моментов сегодня было во втором тайме  и 
не смогли так долго забить мяч! Надеюсь, что этот мяч послужит отправной точкой, что 
мы начнем забивать на этом стадионе. В целом, за второй тайм ребятам благодарен. 

- Не планируете переходить на игру в два форварда – сегодня получи-
лось довольно-таки остро? 

- В два форварда мы стали играть после того, как нам надо было сравнивать 
счет. Пошло больше передач вертикальных, мы стали больше играть вперед. Конечно, 
будем делать выводы и стараться играть в два форварда. Но пока голы даются с очень 
большим трудом. 
 

ВАДИМ КОЛЕСНИК: "МЫ НЕ ПРОДЕРЖАЛИСЬ, А ОНИ МОЛОДЦЫ" 
 

- Что там комментировать? Такой был футбол… Больше на результат. Все 
боялись ошибиться сзади, играли попроще, вперед бей-беги. Как там… Бей вперед - 

игра придет, называется. Напряжение… Мы 
где-то там внизу: и «Горняк», и мы. Оно, 
видимо, сказывается на качестве игры. 1:1 - 
по игре, наверное. Не скажу, что кто-то был 
сильнее на голову. Закономерный резуль-
тат. 

- Не обидно, что пропустили в 
добавленное время? 

- Обидно, но что делать. Соперни-
ку, наверное, тоже было обидно дома про-
игрывать. Это футбол. Мы не продержались, 
а они молодцы: до конца давили, выпустили 
нападающего своего, такого острого. Мы 
ожидали его с первых минут, - Тимченко. 
Готовились к его игре. Он вышел, обострил 
игру, напряжения добавил. Борьба, а он 
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прет, лезет. Габаритный футболист. Нашим защитникам было тяжело с ним бороться 
сегодня.  

 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ: «СРАЖАЛИСЬ ДО КОНЦА. ВЕРИЛИ, ЧТО ЗАБЬЕМ» 
 

После игры "Горняк" - "Нефтяник-Укрнефть" (1:1) один из героев матча Сер-
гей Васильев не скрывал своих эмоций. 

- Первый гол на этом стадионе, первый – в первой лиге, да еще и в до-
бавленное время…. Какие эмоции? 

- Замечательные! Это мой первый гол в первой лиге – эмоции переполняют! 
Очень доволен! 

- Уже казалось – все, проиг-
рали… 

- Верили до последнего! Сра-
жались до конца, знали, верили, что 
забьем! Видели, что мы очень близки к 
голу, что все дело к этому идет! И заби-
ли! 

- Можно сказать, что спасли 
одно очко в матче, или все же – два 
потеряли? 

- Я думаю, по игре – мы поте-
ряли два очка. Могли выиграть этот 
матч, вы же видели, что моменты были. 
Несколько из них мы не реализовали. 

Хорошо, что в конце матча все же удалось поставить точку! 
- Теперь, наверное, дела пойдут на лад? 
- Думаю, это переломный момент для нас, чисто психологически. Вы знаете, 

как важно забить первый мяч, особенно дома. Уверен, что теперь у нас все получится. 
 

UA-Футбол 

 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ: «ГОРНЯК» ДОЛЖЕН БЫЛ ВЫИГРЫВАТЬ» 

 

Герой домашнего матча криворожского «Горняка» с ахтырским «Нефтяником-
Укрнефть» (1:1) защитник Сергей ВАСИЛЬЕВ, гол которого в компенсированное 
время принес нашей команде ничью, подвел итоги встречи. 

- В первом тайме игра складывалась для нас не очень, - делится мыслями 25-
летний защитник. - Во втором, думаю, мы выглядели интереснее, были моменты. Жаль, 
что не забили… 

- Соперник? Средняя команда Первой лиги. Ничего сверхъестественного… Хо-
рошие правые хавы, которые бегут. 

- Почему «Горняк» заиграл только после перерыва: повлиял разговор с 
тренером? 

- Да, тренер дал установку, подбодрил, и команда понеслась вперед забивать, 
отыгрываться. Плюс наше желание уйти от поражения. 

- Эту ничью можно занести нам в актив? 
- Ничьей недовольны. Эту игру «Горняк» должен был выигрывать. Ненужный 

несправедливый пенальти, который нам поставили… В целом же, мы переигрывали 
«Нефтяник». В большей степени это касается второго тайма. Масса моментов. Можно 
было решать исход матча в свою пользу. 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
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ОСТАННІЙ МАТЧ «НИВИ»  
 

«НИВА» БОЛЬШЕ НЕ ЗАМЫКАЮЩАЯ 
Первую победу в сезоне одержала усиленная тернопольская команда 

 

Нива (Тернополь) – ПФК Сумы – 2:0 (1:0).  6 сентября. 17:00. г. Тернополь. Цен-
тральный городской стадион. 800 зрителей. Оценка поля – 3. Арбитр: Алексей Драчев 
(Чернигов). Ассистенты: Денис Марченко, Руслан Ермоленко (оба – Чернигов). 

Нива: Нагирный, Гудак, Донец, Петривский, Яневич, Озаркив (Шпикула, 90+1), Ду-
рай, Гринченко, Сворак (Плис, 73), Семенюк (Ал-р Мдинарадзе, 87), Гудыма (Левчик, 83). И.о. 
тренера: Богдан Самардак. 

Сумы: Травкин, Жичиков, Котелюх, Кравченко, Западня, Лучик (Троцько, 88), Швец 
(Петрович, 75), Богачев (Ярошенко, 70), Лебеденко, Гребенюк (Брикнер, 58), Кась-
ков.Тренер: Юрий Ярошенко.  

Голы: Гудыма, 41, Семенюк, 71. 
Предупреждения: Сворак, 50, Семенюк, 87 – Лебеденко, 12, Гребенюк, 45+1. 
 

В прошлом туре свою первую победу в новом сезоне завоевали Сумы, на этот раз 
пришла пора радоваться и Ниве. Но если сумчане долго шли к этой победе, наращивали 
свой игровой потенциал еще по ходу предыдущих матчах, которые завершались ничьими, то 

тернопольская команда преобразилась 
молниеносно, для многих – неожиданно. 
Еще в прошлом туре она получила три 
безответных мяча в Александрии, а на 
этот раз обыграла сумчан, не просто 
одержав первый в сезоне выигрыш – 
набрав первые очки! Вероятно, помогла 
хозяевам в этом и громкая дозаявка: 
хотя в свое время тренерский штаб Ни-
вы заявлял, что усиление до конца пер-
вого круга уже невозможно, буквально 
накануне старта седьмого тура команда 
Автандила Мдинарадзе и Богда-
на Самардака усилилась сразу двумя и 
опытными, и играющими футболистами. 

Первый – экс-карпатовец Озаркив, в прошлом сезоне игравший в Александрии, второй – ле-
гендарный капитан Нивы Дурай, в последнее время выступавший как раз за сумскую коман-
ду, пожаловавшую в Тернополь с официальным визитом. Оба игрока вышли в опорной зоне, 
где их команда позарез нуждалась в усилении. 

После несколько сумбурного начала игры очертилось определенное преимущество 
хозяев, и только своевременный ход Травкина не позволил отличиться, кажется, Гудыме, 
готовому замыкать очередной фланговый прострел. Разрядил свою «пушку» и Дурай, чей 
могучий удар знают все в первой лиге – от аутсайдеров до Александрии. Очень неплохим, 
хоть и немного неточным ударом отличился и Гудыма. А когда до перерыва оставалось лишь 
несколько минут, прострел Семенюка с правого фланга замкнул точным ударом Гудыма – 
1:0. Есть первый гол некогда самого перспективного игрока Карпат в составе Нивы! 
На второй тайм обе команды небеспричинно рассчитывали на успех, и, признаться, где-то 
даже больше было расчета на сумчан, у которых «скамейка» казалась и длиннее, и опытнее. 
Но Нива не стала откладывать решение главного вопроса матча до концовки встречи. После 
тонкой проброски Гудымы Семенюк вырвался на Травкина и уверенно его переиграл – 2:0. 
Несмотря на несколько весьма острых атак гостей, матч завершился победой Нивы. Первой 
победой в новом сезоне команды, которая пережила «клиническую смерть», но все же вышла 
на старт благодаря усилиям энтузиастов. 

 Football.ua 
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ДОРОШ Роман  Ігорович. 
Народився 1 січня 1987 року.  

Громадянство – Україна. 

 Зріст – 180см.  Вага – 75 кг.  

Амплуа – пізахисник. 
      

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2000/01 ДЮФЛ «Динамо-2» Київ 11 1 

2001/02 ДЮФЛ «Зміна-Оболонь» Київ 22 9 

2002/03 ДЮФЛ «Київ-Схід» Київ 17 3 

2005/06 Друга ліга «Нафком» Бровари 13 1 

2006/07 Друга ліга «Нафком» Бровари 25 6 

2008/09 Друга ліга «Оболонь-2» Київ 11 - 

2009-2013 Перша ліга «Буковина» Чернівці 107 6 

2013/14 Перша ліга «Олімпік» Донецьк 9 - 

З липня 2014 Перша ліга «Гірник» Кривий Ріг ... ... 

2002/03  Збірна України   U-16 17 1 

2003/04  Збірна України   U-17 12 1 
 
 

 
 

Знайомтесь: 
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ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ.   БІБЛІОГРАФІЯ 
 

 

  
Календар-довідник. «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ – 

ЛІТО-ОСІНЬ’ 2013. 76 стор. 

 Автор-упорядник Василь ГНАТЮК. 

Довідник (Серія «Сторінки футбольної історії») 

«Гірник» Кривий Ріг 2013/2014. ЗА КРОК ВІД 

«БРОНЗИ». 44 стор. Автор – Василь ГНАТЮК. 

 

 
Регулярно програми до домашніх матчів «Гір-

ника» виходять з серпня 2013 року. Упорядники 

– Василь ГНАТЮК та Ігор ДРОБНИЙ. 

Календар-довідник. «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ – 

ВЕСНА’ 2014. 72 стор.  

Автор-упорядник Василь ГНАТЮК. 

 
Календар-довідник. «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ – 

ЛІТО-ОСІНЬ’ 2014. 48 стор.  

Автор-упорядник Василь ГНАТЮК. 
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ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ В ІНТЕРНЕТІ 
 

 
Офіційний сайт ФК «Гірник» Кривий Ріг 

 

 
Офіційна група ФК «Гірник» Кривий Ріг (ВКОНТАКТЕ) 
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«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ 
 

 

1 вересня 2014 р., 19:00, Суми 
матч №6 (289) 

стадіон «Ювілейний», 23
0
С, 1750 глядачів 

«Суми» 
Суми 

2:1 
 (2:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Травкін Роман Арбітри: 
В.Новохатній (Київ) 

С.Наскалов (Мукачево) 
В.Топіха (Київ) 

1 Зарубін Руслан 

2 Жичиков Максим 2 Голуб Андрій 

3 Котелюх Олег 3 Павлов Віталій 

4 Кравченко Юрій 4 Любчак Сергій 

5 Западня Артур Голи: 
 

Котелюх (9) 
О.Ярошенко (32) 

Антіпов (86) 

5 Баєнко Володимир 

6 Лучик Олександр 6 Дорош Роман 

7 Швець Дмитро  Рябов В’ячеслав (63) 

8 Лебеденко Олександр 7 Бука Ігор 

 Макаров Валерій (82) 8 Григорик Андрій 

9 Ярошенко Олександр 

Попередження: 
 

Лучик (65) 
Баєнко (78) 

9 Гвоздевич Сергій 

 Брікнер Іван (57)  Боровський Богдан (77) 

10 Каськов Артур 10 Нудний Сергій 

 Сулейман Фарід (72)  Ільяшов Андрій (46) 

11 Гребенюк Іван 11 Тимченко Ігор 

 Бугаєв Віталій (67)  Антіпов Вадим (62) 

Литвиненко Олександр 
Дударенко Микола 
Сидоренко Дмитро 

Гурін Роман 
Васильєв Сергій 
Горват Олександр 

Вилучення: 

Юрій Ярошенко Тренери Геннадій Приходько 
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СЕРГЕЙ МАКАРОВ: «ТВ ПОКАЖЕТ 20 МАТЧЕЙ ПЕРВОЙ ЛИГИ» 
 

Президент ПФЛ прокоментував ситуацію щодо прямих 
трансляцій матчів першої ліги. 

— Сергію Дмитровичу, у сьомому турі, нарешті, відбулася 

перша пряма трансляція матчу першої ліги по ТБ… 

— Так, це була перша трансляція, якщо не брати до уваги 

кубкові матчі. 

— Чому за перші шість турів жоден із матчів ми так і не 

побачили в прямому ефірі? 

— Потрібно було трохи часу, щоби знайти спільні точки 

порозуміння з каналом «Футбол». Ми опинилися у ситуації, коли з нами 
не розрахувався спонсор за минулий сезон, відповідно, ми не змогли до 

кінця розрахуватися й з транслятором. Уплинула на переговори й 

нинішня ситуація на сході країни, яка не могла не позначитися на рейтингах ефірів. У весняній частині 

змагань вони були низькими. Та, попри всі ці негаразди, все ж змогли знайти спільну мову з каналом 

«Футбол» і продовжити наш спільний проект, за що телевізійникам хотілося би висловити слова подя-

ки. 

— Минулого сезону титульним спонсором виступила компанія «Фавбет»… Чому з ни-

ми припинили співпрацю? Чи вдалося знайти нового спонсора? 

— У «Фавбет» зараз теж нелегкі часи. У компанії виникли проблеми, пов’язані з діяльністю 
її бізнесу. Що ж до пошуку нових спонсорів, то вони тривають. Сподіваюся, що позитивний результат 

буде вже навесні. 

— Одтепер чи не в кожному турі один із матчів глядачі зможуть переглядати в прямо-

му ефірі? 

— Знову ж таки, з урахуванням кубкових матчів, із каналом «Футбол» домовилися про 20 

трансляцій на сезон. Відповідно, не в кожному турі будуть покази. Але навіть попри це, такий резуль-
тат можна вважати успіхом. 

«Український футбол» 
 

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА.  "ГОРНЯК-ВЕТЕРАН" ДОГНАЛ "ЭНЕРГЕТИК" 
 

Криворожский «Горняк-Ветеран» добыл третью кряду победу в рамках  Высшей ли-
ги чемпионата Кривого Рога. «Горняки» взяли реванш за поражение в первом круге (1:2) у 
команды ЦГОКа. Победный мяч с пенальти, который заработал Черник, провел в середине 
второго тайма лидер нашей команды Арбузов. В  16-м туре  «Горняк-Ветеран» сразится с 
софиевским «Колосом» (13-е сентября, суббота). Напомним, в матче первого круга мы потер-
пели фиаско - 1:5.  

Турнирное положение: 1. «Эверест» - 36 
очков (13 игр). 2. «Лозоватка» - 31 (13). 3. «Энергетик» 
(Зеленодольск) - 26 (13). 4. «Горняк-Ветеран» - 26 
(14)... 10. «Колос» (Новополье) - 9 (14). 11. «Прокат-3» 
- 8 (13). 

«Горняк-Ветеран» (Кривой Рог) - ЦГОК 
(Кривой Рог) - 1:0 (0:0). 7 сентября 2014 года. Чем-
пионат Кривого Рога (весна-осень). Высшая лига. 
15 тур. Кривой Рог. Стадион «Строитель». 17:00. 

 «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог): Геннадий 
Головенко - Юрий Мукан (Роман Смирнов), Валентин 
Платонов, Сергей Михайлевский, Владимир Колос 
(Игорь Дорошенко) - Игорь Черник, Евгений Давыден-
ко, Андрей Шмат, Михаил Чернявский - Евгений Арбу-
зов, Константин Караманиц. 

Гол: Евгений Арбузов, с пенальти, 64. 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«НИВА» 
 

Тернопіль 

  

Воротарі 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 

ЗАРУБІН Руслан 21.03.83 №31 
ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.88 №30 

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 

БУРЯК Ігор 12.01.83 №2 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 
ЛЮБЧАК Сергій 15.04.86 №34 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 

ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 
Півзахисники 

БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 
БУКА Ігор 21.03.90 №7 

ГВОЗДЕВИЧСерій 28.11.85 №21 
ГОРВАТ Олександр 17.06.95 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 

ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №3 

РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
Нападаючі 

АНТІПОВ Вадим 11.09.88 №26 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.82 №9 
ПЕРІН Юрій 09.01.87 №27 

СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ТИМЧЕНКО Ігор 16.01.86 №11 

Воротарі 
ІВАНОВ Дмитро 30.09.89 12 
НАГІРНИЙ Ігор 01.09.93 93 
ШПУК Василь 16.02.89 89 

Захисники 
ГРИНЧЕНКО Андрій 23.01.86 16 

МДИНАРАДЗЕ Олександр 21.09.92 18 
МЕНЖЕГА Олександр 16.02.88 17 
ПЕТРІВСЬКИЙ Тарас 03.02.84 15 

ЯНЕВИЧ Віктор 16.01.85 5 
   
Півзахисники 

БАДЛО Віталій 30.06.94 7 
ГУДАК Роман 16.06.92 22 

ГУДИМА Володимир 20.07.90 36 
ДОНЕЦЬ Андрій 03.01.81 3 
ЛЬОДІН Максим 02.02.96 14 
РИЖУК Степан 31.10.94 6 

СВОРАК Ярослав 07.02.89 9 
ШПІКУЛА Ярослав 20.10.91 20 

   
Нападаючі 

КОЗАК Роман 01.12.92 21 
ЛЕВЧИК Владислав 08.03.97 10 

ПЛІС Тарас 27.08.91 11 
СЕМЕНЮК Олександр 20.02.87 28 

   
 

 

 

Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Богдан САМАРДАК 

 


