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24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 23 серпня 

 

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

 

 
 

4-й тур – 15-16 серпня  6-й тур – 31 серпня 
«Олександрія» 2:0 «Суми» 

«Динамо-2» 1:4 «Гірник-Cпорт» 
«Буковина» 0:1 «Полтава» 

«Тернопіль» 3:0 «Сталь» А 
«Сталь» Д 1:1 «Миколаїв» 

«Десна» 2:0 «Нива» 
«Нафтовик» 2:0 «Зірка» 

«Геліос» 1:1 «Гірник» 
 

 «Олександрія»  «Нива» 
«Суми»  «Гірник» 

«Буковина»  «Зірка» 
«Тернопіль»  «Гірник-Cпорт» 

«Сталь» Д  «Полтава» 
«Десна»  «Сталь» А 

«Нафтовик»  «Динамо-2» 
«Геліос»  «Миколаїв» 

 

   

5-й тур – 24-28 серпня  7-й тур – 6 вересня 
«Сталь» А 24.08 «Сталь» Д 

«Гірник» 27.08 «Олександрія» 
«Нива» 27.08 «Геліос» 

«Миколаїв» 27.08 «Десна» 
«Полтава» 27.08 «Тернопіль» 

«Гірник-Cпорт» 27.08 «Буковина» 
«Зірка» 27.08 «Динамо-2» 
«Суми» 28.08 «Нафтовик» 

 

 «Миколаїв»  «Олександрія» 
«Сталь» А  «Геліос» 
«Полтава»  «Десна» 

«Гірник-Cпорт»  «Сталь» Д 
«Зірка»  «Тернопіль» 

«Динамо-2»  «Буковина» 
«Гірник»  «Нафтовик» 

«Нива»  «Суми» 
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ПРИХОДЬКО: НАС ПЕРЕСЛІДУЄ НІЧИЙНИЙ СИНДРОМ 
Головний тренер Гірника"  розповів про четверту поспіль нічию команди в Першій лізі 

 

- Геннадію Миколайовичу, поділіться думками після того, як "гірники" вчетверте 

поспіль задовольнилися лише одним набраним очком. 

- Нас переслідує нічийний синдром, на жаль. Намагаємося грати на перемогу, проте так, як 
матчі складаються, доводиться лише за нічийного рахунку залишати поле. Звичайно, хочеться нарешті 

перемогти. Що стосується останнього матчу, могли впевнено виграти. Утім, маємо те, що маємо. Во-

чевидь, потрібно більше працювати, щоби заслужити вікторію. 

- У чому, як тренер, убачаєте головну причину, що команда не може дотиснути супер-

ника, здобувши три залікових пункти?   

- Під завісу поєдинків нам не вистачає кращої реалізації своїх гольових моментів та 
індивідуальної майстерності виконавців. Надалі буде невеличка пауза у чемпіонаті, адже наступний 

тур перенесли. Сподіваюся, що цього часу нам вистачить для того, щоби усунути помилки. Іще раз: 

реалізація «кульгає», відтак на тренуваннях будемо особливу увагу приділяти відпрацюванню цього 

компоненту гри. Як бачите, створювати небезпеку поблизу протилежних воріт можемо, а ось із завер-

шальним ударом поки існують негаразди. 

- Зважаючи на ваш надійний захист (у середньому 0,5 пропущених м’ячів за матч), 

головні претензії висуваєте саме нападникам? 

- Ні. Претензії існують до всіх. Пропустити два 

м’ячі у чотирьох двобоях - заслуга не лише захисників. На 
оборону та напад повинна працювати й працює вся коман-

да. Отож вимагати потрібно від кожного гравця на полі. Не 

лише форварди мають забивати. У сучасному футболі 
сформувалася тенденція, коли левову частину м’ячів заби-

вають півзахисники та оборонці. Таким чином, усі заслуго-

вують подяки за надійність у захисті та всі винні в пробле-
мах нападу. Відтак у середині команди вирішуватимемо та 

розбиратимемо нагальні питання, щоби в наступних іграх, 

зрештою, заробити три очки. 

- Ви згадували про проблему з реалізацію. 

Можливо, потрібно очікувати на кадрове підсилення, 

щоби виправити цей елемент? 

- Напевне, так. Тим паче, що зараз у нас випали 

зразу два гравці групи атаки: Ільяшов і Ситало. Відтак у 

цьому плані зараз проблеми. Селекція, зрозуміло, завжди 
продовжується. Од хороших футболістів ми ніколи не відмовимось. Отож кадровий процес відкритий і 

актуальний. 

- Загалом, ваші сподівання від рівня першої ліги справдились? 

- Ми сподівалися, що напруження впродовж сезону буде більшим. Усе ж перша ліга стоїть 

вище другої. Під час міжсезоння серйозно готувалися до такого кроку. Увесь підготовчий період був 

спрямований на якнайшвидшу адаптацію на новому рівні. Також хотіли підійти до першості в опти-
мальних кондиціях. Підвищившись у класі, переконалися, що футбол нині осмисленіший, швидкості 

більші, а також рівень суддівства кращий. У принципі, з кожною грою все більше звикаємо до 
чемпіонату. Маю надію, ми ще додамо, відтак відповідатимемо потрібному рівню. 

- Стежите за результатами ваших колег, які також піднялись із другого дивізіону? 

"Тернопіль", "Сталь" Д та "Гірник-Спорт" - нині далеко не останні ФК у лізі… 

- Так, цікавлюся, тримаю зв’язок із тренерами дебютантів. Чесно, приємно здивований, що 

вони перебувають у верхній частині турнірної таблиці. Це означає, що влітку всі добре підготувалися, 

підписали потрібних виконавців. Як бачимо, наш квартет демонструє хороший футбол. Прірва? Я 
вважаю, що все пов’язано з психологією. Прірва - прірвою, перехід - переходом, однак, якщо 

футболіст вірить у свої сили та ставить перед собою амбіційні завдання, новий рівень буде 

непомітним. 

- Наскільки важливо у цьому аспекті здобути першу перемогу? 
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- Безумовно, що це нам потрібно. Я вважаю, що психологія стоїть на першому місці в 

футболі. Головне, щоби команда була впевнена в своїх можливостях. Далі ж обов’язково з’явиться 

результат. Із підопічними неодноразово на цю тему спілкувалися: намагаємось їх змусити повірити у 
себе та команду. Упевнений, після цього миттєво прийдуть перемоги. 

- Наступний суперник - "Олександрія", котра ще не втрачала очок… 

- Гадаю, що на такий клуб навіть не потрібно особливо налаштовуватись. Олександрійці за-
служено лідирують у першості, демонструючи при цьому привабливий футбол. Зайвих слів не 

потрібно. Усі прекрасно розуміють, кому доведеться протидіяти на полі. Думаю, в плані налаштування 

гравців не "смикатиму". Завтра зберемось із колективом. Планомірно готуватимемося до серйозного 
протистояння "Олександрії". 

- Зважаючи на відкритий футбол, притаманний вам і вашому візаві, варто очікувати 

цікавого дійства? 

- Маю надію, що буде красивий та комбінаційний футбол з обох боків, у якому переможе 

сильніша команда. Сподіваюся на хороший малюнок гри від своїх підопічних, адже робота 

напередодні цієї зустрічі буде серйозною. 

- Уже знайшли своє місце у чемпіонаті? Чи сформувалися, зрештою, завдання на се-

зон? 

- На цю тему також часто бесідуємо з підлеглими. На даний момент стараємося кожного 
матчу виходити на поле та боротися за максимальний результат. До того ж, прагнемо грати у цікавий 

футбол для вболівальників. А якщо буде гра, то очки та результат неодмінно прийдуть. Конкретне 

місце? Конкретики поки немає. "Гірник" - нове та молоде обличчя в першій лізі. Відтак намагаємося 
створити боєздатний колектив, який тішитиме своєю грою наших шанувальників. 

«Український футбол» 19 серпня 2014 року 
 

 

 
 

БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ 
 

Футболіст Команда Iгри Голи (пен.) 
КРАВЧЕНКО Сергій Геліос 4 5(1) 

КІРІЄНКО Ігор Гірник-Спорт 4 4(0) 

КУЛІШ Станіслав Сталь Д 3 3(0) 

АНДРІЄВСЬКИЙ Олександр Гірник-Спорт 4 3(0) 

ХОБЛЕНКО Олексій Динамо-2 3 2(0) 

СКАРЛОШ Андрій Сталь А 3 2(1) 

ЛОКТІОНОВ Роман Сталь А 3 2(0) 

КАЛЕНЧУК Максим Сталь Д 3 2(0) 

ГЕРАСИМЕЦЬ Сергій Гірник-Спорт 4 2(0) 
 

 
 

Історія стосунків нашого «Гірника» в 
першостях країни з «Олександрією» 

обмежується чотирма поєдинками в рамках змагань 
команд другої ліги в 14-му та 15-му чемпіонатах кра-
їни. Підсумок невтішний для нас: дві поразки, дві 
нічиї, м’ячі - 1-5.  Прийшов час реабілітуватися? 
 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 

 

№№ Дата Рахунок Автори голів 
1 18.09.2004 0:0  
2 07.05.2005 0:1 Бурий 

3 17.09.2005 1:4 
Чудак – Гребинюк, 

Мариненко, Казанюк, 
Сахаров 

4 27.04.2006 0:0  

Виділено домашні матчі «Гірника». 
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В липні «Гірник» під час підготовки до нинішнього сезону зу-
стрівся в Олександрії  в контрольному поєдинку з сьогодніш-
нім суперником. Звіт прес-аташе криворізького клубу Ігоря 
Дробного про цей матч. 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. УРОК ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОМЕНТОВ 

Криворожский «Горняк» провел пятый контрольный матч в летнее межсезонье 
 

«Александрия» (Александрия)  -  «Горняк» (Кривой Рог)  -  2:0 (1:0). 11 ию-
ля 2014 года. Контрольный матч. Александрия, Кировоградская обл. КСК «Ника». 
18:00.  

«Горняк» (Кривой Рог):  Иван Фельде - Андрей Голуб, Виталий Павлов (Илья 
Ходуля, 79), Владимир Баенко, Сергей Васильев (новичок, 46) - Вячеслав Рябов (нови-
чок, 46) (Александр Горват, 82), новичок (Игорь Бука, 46), Андрей Григорик (к), Сергей 
Гвоздевич (новичок, 46), новичок (Руслан Борш, 57) - Андрей Ильяшов (Юрий Перин, 
54). Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Станислав Микицей, 23 (1:0). Антон Голенков, 88 (2:0). 
 Предупреждения: ?, 38 (грубая игра). ?, 54 (грубая игра). ?, 68 (грубая игра) - 

Вячеслав Рябов, 5 (неспорт. повед.). новичок, 49 (неспорт. повед.). новичок, 53 (грубая 
игра). даление: новичок, 81 (Г) (второе предупреждение, грубая игра). 
 

11 июля «Горняк» встречался в гостях со вторым призером 1-й лиги-2013/14 - 
ПФК «Александрией». Дебют игры прошел в равной борьбе, в которой посчастливилось 
отличиться хозяевам. Второй удар по воротам в поединке стал результативным. После 
выстрела кого-то из игроков соперника из-за пределов штрафной мяч отскочил к его 
партнеру - Фельде блестяще парировал удар метров с 12-ти, но на добивании первым 
оказался Микицей, буквально расстрелявший Ваню - 1:0. В течение следующих десяти 
минут дважды могли забивать наши ребята. Но оба раза Новак выигрывал дуэли в 
ближнем бою сперва у одного из потенциальных новобранцев, а затем у Рябова. Опас-
но атаковали и подопечные Шарана, но им не хватало последней передачи в завер-
шающей стадии. После перерыва рисунок игры практически не изменился. На двоих 
соперники создали несколько моментов, - удача вновь улыбнулась хозяевам. Голенков 
реализовал выход один-на-один с Фельде, ткнув мяч низом в дальний угол - 2:0. 
 

 

ОСТАННІЙ МАТЧ 

СУПЕРНИКІВ 



Кривий Ріг 

7 «Гірник» Кривий Ріг – «Олександрія» Олександрія 

СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

ФК «ОЛЕКСАНДРІЯ» ОЛЕКСАНДРІЯ 
 

Рік заснування 
– 1948. Колишні назви: 
«Шахтар» (1948–1990), 
«Поліграфтехніка» (1991–
2002), ФК «Олександрія» 
(2003), ПФК 
«Олександрія» (2004–
2014). Команда «Шах-
тар», що представляла 
ВО 
«Олександріявугілля» у 
повоєнні 1948 та 1949 
роки, вперше випробову-
вала свої сили на республіканській арені в чемпіонаті серед колективів фізичної культури. 
Старт був невдалим: у першому ж сезоні гірники, зазнавши 7 поразок у 7 матчах, посіли 
підсумкове восьме місце, а за рік знову були восьмими, проте вже серед десяти команд. Як 
наслідок, наступні три роки колектив провів у другій групі чемпіонату колективів фізкультури. 
Олександрійці поновили свої виступи в аматорській першості УРСР з 1956 року. У 1960 та 
1961 роках у ранзі чемпіона області «Шахтар» у перехідних матчах за право грати в класі «Б» 
двічі невдало протистояв кіровоградській «Зірці»: 1:2, 1:1 та 0:3, 1:3 відповідно. 

 

Чемпіонати СРСР. На початку сезону 1962 року команду було включено до 
розіграшу чемпіонату СРСР серед команд класу «Б». Перші три роки у статусі команди 
майстрів «Шахтар» боровся за «виживання», а згодом олександрійці стали «міцним середня-

ком» змагань. Найбільш вда-
ло колектив виступив у 1968 
році, коли у фінальному 
турнірі за право грати у другій 
групі класу «А» посів восьме 
місце. У класі «Б» команда 
зіграла 9 сезонів: Після черго-
вої реорганізації чемпіонату 
УРСР гірники втратили статус 
команди майстрів і протягом 
18 років (1971–1985, 1988–
1990) виступали в чемпіонаті 
УРСР серед команд колекти-
вів фізкультури. Чотири рази в 
цьому турнірі «Шахтар» був 
другим (1973–1975 і 1989) і 
один раз третім (1972) у своїй 
зоні, також до активу слід 

занести участь у фіналі аматорського кубка УРСР 1974 року («Сокіл» Львів - 0:0 і 0:1).  
 

На заводі поліграфічної техніки у 1990 році була створена заводська коман-
да «Поліграфтехніка», що того ж року стала чемпіоном Кіровоградщини та фут-
больною командою №1 у місті. У 1991 році нова команда дебютувала у змаганнях 
КФК і відразу стала переможцем зони, а у фінальному турнірі, що проходив у 
Маріуполі, стала бронзовим призером чемпіонату, що дало їй право наступного се-
зону грати в першій лізі національного чемпіонату України. 
 

Рік Ліга І В Н П М’ячі О Місце 

1962 
Клас «Б», 3 зона УРСР 24 6 5 13 22−39 17 11 із 13 

Клас «Б», УРСР, 29−39 місця 10 4 5 1 12−6 13 31 із 39 

1963 
Клас «Б», 1 зона УРСР 38 7 12 19 28−56 26 16 із 20 

Клас «Б», УРСР, Стикові матчі 2 1 1 0 3−1 3 31 із 40 

1964 
Клас «Б», 2 зона УРСР 30 8 5 17 32−42 21 15 із 16 

Клас «Б», УРСР, 31−36 місця 10 5 3 2 12−5 13 31 із 41 

1965 
Клас «Б», 1 зона УРСР 30 10 14 6 34−20 34 4 із 16 

Клас «Б», УРСР, 7−12 місця 10 4 2 4 12−9 10 9 з 45 

1966 
Клас «Б», 1 зона УРСР 38 12 17 9 30−25 41 8 з 20 

Клас «Б», УРСР, Стикові ігри 2 0 0 2 0−3 0 16 із 40 

1967 Клас «Б», 1 зона УРСР 40 12 11 17 34−45 35 13 із 21 

1968 
Клас «Б», 1 зона УРСР 42 21 10 11 56−39 52 4 із 22 

Клас «Б», УРСР, Фінал 7 0 1 6 3−16 1 8 з 8 

1969 Клас «Б», 1 зона УРСР 40 13 13 14 34−45 39 13 з 21 

1970 
Клас «Б», 1 зона УРСР 26 7 8 11 18−29 22 10 з 14 

Клас «Б», УРСР, 15−27 місця 14 4 4 6 15−17 12 24 із 27 

Всього 1962 - 1970 359 112 111 136 342−394 
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Чемпіонати України. 

Бронзовий успіх в чемпіонаті 

УРСР 1991 року серед КФК став 
путівкою для «Поліграфтехніки» 

до першої ліги національного 

чемпіонату. Перший матч в 
чемпіонатах України команда 

провела 14 березня 1992 року в 

Олександрії проти черкаського 
«Дніпра», господарі перемогли 

3:1. За часів незалежності 

олександрійці досить вдало вис-
тупали у першій лізі: за винятком 

сезонів 1996/1997 та 1997/1998 

років, команда нижче восьмого 

місця у турнірній таблиці не 

опускалась. Двічі 

«Поліграфтехніка» посідала тре-
тю сходинку турнірної таблиці —

 1993/1994 (тренер Юрій Коваль) 

та 2000/2001 (тренер Роман Поко-
ра). Саме бронза чемпіонату 

2000/2001 років вивела команду з 

райцентру на Кіровоградщині до 
вищого дивізіону України. 

«Поліграфтехніка» протягом двох 

сезонів утримувала прописку у вищій лізі, двічі посідаючи 13-те місце. За підсумками чемпіонату 
2001/2002 років навіть довелось грати перехідний матч у Києві проти житомирського «Полісся», у 

якому олександрійці виявились сильнішими 1:0. Через фінансову скруту в 2003 році команда була 

змушена на рік призупинити своє членство у ПФЛ. Вже під новою назвою — ПФК «Олександрія» — у 
сезоні 2004/2005 років клуб розпочав свій новий похід до вершин національної першості. Перший 

сезон у другій лізі олександрійці завершили на третій сходинці турнірної таблиці групи «Б», а за рік, 

як найкраща команда серед тих, що посіли у своїх групах другі місця, «Олександрія» виборола путівку 
до першої ліги. Провівши 5 сезонів у першій лізі, команда врешті виборола путівку до Прем'єр-ліги, 

але зуміла протриматися там тільки один сезон, повернувшись у сезоні 2012/2013 рр. до «рідної» пер-

шої ліги. Двічі поспіль олександрійці ставали призерами змагань у лізі, завоювали минулого сезону 
знову путівку ло Прем’єр-ліги, але відмовилися від підвищення у класі... 

 

У січні 2014 року ПФК "Олександрія" об'єдналася з обласним клубом "Ук-

рАгроКом", після чого команда стала називатися ФК "Олександрія". Президентом 

клубу став Сергій Анатолійович Кузьменко. Із зовнішніх змін - новий логотип і нова 

форма клубу. Логотип виконаний у вигляді зерна соняшника (символ сонця, процві-

тання і достатку) з трьома вертикальними смугами: чорна - земля; золота - сонце, 

могутність; зелена – розвиток і колір футбольного поля. Основна форма команди – яск-

раво-жовтого кольору. 

Інфраструктура. У розпорядженні футболістів ФК «Олександрія» два культурно-

спортивних комплекси – «Ніка», «Олімп» та навчально-тренувальна 
база. Головною ареною ПФК «Олександрія» є КСК «Ніка», який був 

відкритий після реконструкції стадіону «Шахтар» 30 травня 1998 року. 

На сьогоднішній день цей комплекс вміщує 7000 глядачів. Інша споруда 
- КСК «Олімп», який був відкритий 25 травня 1991 року, вміщує 2640 

глядачів. На його території знаходиться тренажерна, спортивна зала зі 

штучним покриттям, де футболісти олександрійської команди проводять 
власні тренування. 
 

Сезон Ліга I В Н П РМ О Місце 

1992 (весна) Перша ліга, 1 підгрупа 26 11 8 7 25−27 30 3 із 14 

1992/1993 Перша ліга 42 19 10 13 69−39 48 6 із 22 
1993/1994 Перша ліга 38 22 11 5 62−22 55 3 із 20 

1994/1995 Перша ліга 42 18 8 16 59−37 62 8 із 22 

1995/1996 Перша ліга 42 23 7 12 69−37 76 4 із 22 

1996/1997 Перша ліга 46 17 14 15 55−50 65 10 із 24 

1997/1998 Перша ліга 42 15 9 18 51−49 54 16 із 22 
1998/1999 Перша ліга 38 15 13 10 47−51 58 5 із 20 

1999/2000 Перша ліга 34 13 10 11 34−34 49 8 із 18 

2000/2001 Перша ліга 34 18 9 7 50−22 63 3 із 18 

2001/2002 
Вища ліга 26 5 8 13 21−39 23 13 із 14 

Перехідні матчі 1 1 0 0 1−0 3 1 із 2 
2002/2003 Вища ліга 30 7 9 14 26−43 30 13 із 16 

2003/2004 команда розформована 

2004/2005 Друга ліга, група Б 26 13 6 7 30−19 45 3 із 14 

2005/2006 Друга ліга, група Б 28 20 5 3 52−14 65 2 із 15 

2006/2007 Перша ліга 36 19 4 13 37−27 61 5 із 19 
2007/2008 Перша ліга 38 14 15 9 41−32 57 8 із 20 

2008/2009 Перша ліга 32 15 9 8 43−31 54 3 із 17 

2009/2010 Перша ліга 34 19 6 9 58−34 63 5 із 18 

2010/2011 Перша ліга 34 21 6 7 55−25 69 1 із 18 

2011/2012 Прем'єр-ліга 30 4 8 18 24−58 20 16 із 16 
2012/2013 Перша ліга 34 17 9 8 48−35 60 3 із 18 

2013/2014 Перша ліга 30 14 10 6 47−28 52 2 із 16 

Усього 22 чемпіонати 763 340 194 229 1004−753 1162 
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ПФК АЛЕКСАНДРИЯ – 2013/2014.  ВЕСЕННИЕ ИТОГИ 
 

Пожалуй, то, чего мы боялись больше всего по отношению к Первой лиге, повтори-
лось второй год кряду – «Александрия» вслед за алчевской «Сталью» приняла решение от-
казаться от повышения в классе, избрав уже пройденный в нынешнем сезоне путь. Те, кто 
внимательно следит за первым дивизионом, понимают, по какой причине УПЛ вновь не дос-
читывается одногоколлектива из первого дивизиона. Те же, кто полностью погружен в жизне-
деятельность элитного сезона, откровенно недоумевают, почему вновь команды отказывают-
ся от того, ради чего по сути чемпионаты стран и существуют. По большому счету это уже 
детали, почему руководство ПФКА приняло такое решение. Констатация факта остается не-
изменной – в Александрии отказались играть по правилам, созданными толстосумами из УПЛ 
под самих себя.  

Александрийцы очень долго запрягали. В первом матче календарного года команда 
Шарана то ли на эмоциях от возобновления официальных игр, то ли из-за статуса матча-
дерби с сумели одержать довольно уверенную победу над «УкрАгроКомом». Однако затем 
«трехцветных» ожидал неожиданный спад. В первую очередь он случился из-за проблем в 
передней линии, где никому из «горо-
жан» на протяжении трех матчей не 
удавалось поразить вражеские ворота. 
В дальнейшем, конечно, сумел более 
эффективно выступить Иващенко, запи-
савший на свой счет в итоге четыре 
точных удара, но этого вряд ли было 
достаточно. В целом трио форвардов 
Локтионов – Иващенко – Коломоец за-
било с начала первенства девять мячей, 
в то время как пара хавбеков Старень-
кий – Грицук почти два десятка раз за-
носили свои имена на табло. К тому же 
команду регулярно преследовали про-
блемы на последнем рубеже. Владимир 
Шаран старался усилить конкуренцию 
между своими стражами ворот путем 
ротации, однако это не уберегло от 
ошибок ни Леванидова, ни Зарубина, 
которые нет-нет, да и пускали себе за 
спину не самые обязательные мячи. 
Самой же показательной, наверное, 
оказалась концовка первенства. Наряду 
с победами над «Буковиной», «Нивой» и «Николаевом» затесались фиаско «Десне», а также 
мировая со «Звездой». Если первой тройке команд «горожане» отгрузили 12 мячей, то вот 
против порядка и строгости в обороне черниговчан и кировоградцев футболисты ПФКА так и 
не сумели ничего противопоставить. А очко в матче с земляками «трехцветным» удалось 
набрать лишь благодаря единственной оплошности голкипера «Звезды». 

С нового сезона нас ожидает уже обновленная «Александрия». Новой она окажется 
в первую очередь визуально: слияние с «УкрАгроКомом» видоизменило название клуба, уб-
рав из него первую букву «П». Сам же коллектив вряд ли претерпит особых изменений, но 
при этом ожидается, что дружина Шарана сумеет заиграть еще более мощно. По этой причи-
не именно ФКА является одним из главных фаворитов предстоящего сезона. Остается наде-
яться, что еще год, взятый руководством клуба на подготовку к одному из главных стартов 
«Александрии» последних сезонов, будет проведен не зря и «Александрия» вслед за «Сева-
стополем» станет тем эталоном по инфраструктуре, кадровому и финансовому потенциалу, к 
которому должны будут стремиться все клубы Первой лиги. 

Александр РЫЖЕНКО, UA-Футбол 



27 серпня 2014 року 

10 Стадіон «Металург» 

СЕРГІЙ КУЗЬМЕНКО: НАШ КУРС – ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 
Президент "Олександрії" Сергій Кузьменко розповів про старт команди в но-

вому сезоні, її завдання в чемпіонаті, та культуру вболівання на стадіоні Ніка.  
 

- 24-й чемпіонат України з футболу розпочався. З труднощами, з складнощами, з 
проблемами, з запізненням, але сьогодні всі команди, які забажали та отримали право змага-
тися в першій лізі вступили в боротьбу і сподіваюсь, що незважаючи на всі об’єктивні та 
суб’єктивні проблеми, у такому ж складі команди влітку 2015-го року допливуть до заповітного 
берега. Скажу відверто, цей чемпіонат проходить у надзвичайно непростій ситуації – в 
ситуації, яка сьогодні приковує до України схвильовані погляди всієї світової спільноти. Пере-
конаний, що з цієї проблеми український народ та його керівництво вийдуть із честю.  

В міжсезоння ми провели об'єднавчий процес і за до-
сить короткий час створили новий бренд під назвою ФК 
“Олександрія”, який став продовжувачем великої історії 
олександрійськго футболу. Усвідомлюємо, що маємо з честю 
пронести та примножити завоювання всіх поколінь, які причетні 
до розвитку футболу на олександрійщині. Сьогодні ми маємо 
досвідчений тренерський штаб та велику кількість яскравих 
футбольних виконавців. По підбору гравців, на мій погляд, 
ми є одними з найсильніших в лізі, а це означає, що і зав-
дання ми маємо ставити найамбітніші. Враховуючи всі ці 
фактори, ми поставили перед собою мету - зайняти перше 
місце за результатами 24-го чемпіонату України з футболу 
серед команд першої ліги та гідно представляти наше 
місто, наш регіон з наступного футбольного сезону в 
Прем'єр-лізі. Перші три тури нинішнього чемпіонату показали, 
що ми вибрали правильний шлях. Об'єднаний тренерський 
штаб провів плідну селекційну роботу та якісний навчально-
тренувальний збір, що дає підстави з хорошою перспективою 
розраховувати на загальний позитивний результат. Як приклад, футболісти, яких ми залучили 
в міжсезоння, сьогодні гармонійно вписалися в наше футбольне товариство: Віталій Пономар, 
Дмитро Леонов, Євген Чепурненко вже відзначились забитими голами у ворота суперників, а 
воротар Андрій Новак став основним голкіпером команди. Слід нагадати, що в міжсезоння ми 
провели сім контрольних поєдинків, в яких здобули п'ять перемог та два матчі завершили 
нічийним результатом. Це теж являється хорошим емоційно - психологічним фактором, за-
кладеним в загальний бійцівський дух нашої команди. Після трьох турів чемпіонату ми набра-
ли максимальну кількість очок і являємось одноосібними лідерами. Інфраструктура клубу на 
сьогоднішній день є чи не найкращою в першій лізі. 

Зараз нас турбує тема напівпустих трибун на нашому головному стадіоні. Ми всі 
повинні зрозуміти, що футбол це те соціальне явище, яке об'єднує з одного боку тих, хто 
організує, фінансує та продюсує футбол, з другого - футболістів та тренерський персонал, з 
третього - вболівальників, без яких футбол залишається мертвим. Виходячи з цього, нами - 
керівництвом клубу та нашими інвесторами, прийнято рішення про безкоштовне відвідування 
вболівальниками всіх категорій домашніх футбольних матчів. Але нам всім треба ще багато 
попрацювати над культурою вболівання. Наші матчі відвідують жінки, діти, люди поважного 
віку і вони мають бути захищені від грубощів, нецензурної лайки, паління на трибунах та 
агресивної поведінки з боку деяких досить емоційних вболівальників. Здавалось би, що всі 
заходи та правила давно прописані, всі з ними ознайомлені, та в супереч логіці та здоровому 
глузду певна частина наших вболівальників наполегливо ігнорують їх. Закликаю наших шано-
ваних вболівальників бути відповідальнішими, організованішими, чуйними та небайдужими 
один до одного, перетворивши перегляд футбольних матчів в дійсно приємне футбольне 
свято, яке залишає позитивний емоційний слід, від якого ще і ще раз хочеться повернутись до 
стадіону з благородним іменем “Ніка”, - сказав Кузьменко. 

Джерело: ФК "Олександрія" 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

ГЕЛИОС" - "ГОРНЯК"  - 1:1 (0:1). 15 августа. 

Харьков. Стадион "Солнечный". 1000 зрителей. 

Солнечно, 35 градусов. Поле - 5. Арбитр - Владимир 

Миланич (Николаев), ассистенты - Валерий Киселѐв 

(Сумы), Игорь Сидорук (Конотоп). Резервный ар-

битр – Дмитрий Панчишин (Харьков).  

"Гелиос": 1. Cидоренко, 13. Комарницкий, 20. 
Луценко, 5. Лобойко-к, 15. Сартина (29. Пинчук, 52), 27. 

Чучман (22. Романенко, 63), 99. Задоя, 9. Савин (8. Су-

бочев, 70), 88. Швыдкий, 17. Кравченко, 90. Шаврин 
(10. Панасенко, 58). Запасные: 33. Рябой, 21. Гершман, 

78. Беляев. Главный тренер - Сергей Есин. 

"Горняк": 31. Зарубин, 29. Баенко, 34. Любчак, 
28. Павлов, 13. Голуб, 21. Гвоздевич-к (8. Боровский, 

46), 7. Бука (23. Горват, 90+4), 5. Дорош (22. Рябов, 75), 

25. Григорик, 3. Нудный, 11. Тимченко (27. Перин, 
90+2). Запасные: 1. Гурин, 6. Буряк, 26. Антипов. Глав-

ный тренер - Геннадий Приходько. 

Голы: Игорь ТИМЧЕНКО, 10 (0:1). Сергей 
КРАВЧЕНКО, 50, с пенальти (1:1). 

Предупреждены: Луценко, 54; Кравченко, 72; 

Пинчук, 78; Субочев, 85 – Баенко, 36; Зарубин, 37, Гри-
горик, 58.  
 

Своим достаточно уверенным стартом Гелиос сделал весомую заявку на лидерст-
во. В команде Есина отлично прижились новички Шаврин, Швыдкий и Кравченко, а кое-кто из 
старожилов раскрылся по-новому. Вот только обыграть Горняк харьковчанам не удалось – 
криворожская команда в четвертый раз подряд сыграла вничью, подтвердив звание самой 
«компромиссной» команды нового сезона первой лиги.  

Правда, начиналось все так, что о 
ничьих подумалось бы в последнюю оче-
редь. Команды стартовали без разведок и 
сразу обменялись парочкой острых выпа-
дов. Один из них принес успех гостям. Ба-
енко подобрал мяч на своей половине поля, 
а Гвоздевич длинным пасом тут же напра-
вил мяч на ход Тимченко. Нападающий 
криворожан вырвался один на один с вра-
тарем хозяев и сильным ударом в дальний 
угол не оставил ему шансов – 0:1. Гелиос 
бросился отыгрываться и еще до перерыва 
успел создать несколько моментов у ворот 
своего экс-вратаря Зарубина. Вот только 
Шаврин не достал мяч после острой подачи 
Савина, после хлесткого удара Кравченко 
мяч прошел рядом со штангой, с ударом 
Сартины справился криворожский голкипер, 
а после удара Швыдкого мяч чиркнул о 

внешнюю сторону сетки. За все это время гости сумели лишь дважды напрячь оборону харь-
ковчан, но Тимченко не смог повторить свой стартовый успех (мимо), а Нудный в опаснейшей 
ситуации не сумел пробить мимо защитника.  

 
Игорь Тимченко. 
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Второй тайм ожидался инте-
ресным, и уже в самом его начале 
«солнечные» сумели сравнять счет. 
Кравченко в борьбе с Павловым зара-
ботал пенальти и сам его реализовал – 
1:1. К слову, это уже 5-й гол Сергея в 
четырех стартовых матчах нового се-
зона. Он продолжает лидировать в 
гонке бомбардиров. Впереди у хозяев 
был весь второй тайм, и казалось, что 
они смогут взвинтить темп. Но атакую-
щий пыл Кравченко постепенно угас, 
Шаврин в этом матче был в тени, не 
сработали и замены, в том числе – выход джокера последних матчей Панасенко. В свою оче-
редь, гости приноровились до атак харьковчан и сумели несколько раз достойно на них отве-
тить (особенно опасным был удар Нудного со штрафного, с которым справился Сидоренко). 
А под конец матча после очередного углового кто-то из гостей выиграл борьбу и пробил голо-
вой – к счастью принимающей стороны, выше цели. В итоге – ничья, которая вряд ли удовле-
творила Гелиос, но, пожалуй, оставила довольными криворожан. 

http://football.ua 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО:  
«Ребята преподнесли мне подарок» 

 

- Я считаю, что сегодняшняя игра понравилась зри-

телям. Две хорошие команды старались играть в футбол, в 

зрелищный футбол. По результату - мы, если откровенно, 

ехали за очками, за 

победой. До этого мы 
три игры сыграли вни-

чью. Я ребят настраивал, 

но опять сыграли вни-

чью. Мы не реализовали 

моменты, которые соз-

давали в первом тайме. 

У нас был очень хоро-
ший выход в контратаку. 

В первом тайме не заби-

ли. Во втором тайме - 

пенальти. Не хочу его 

комментировать. По-

смотрим. Пусть его 

смотрят другие люди. У меня накануне был день рождения. Я 

считаю, ребята преподнесли мне подарок. Я им благодарен за 
самоотдачу, за характер. Даже пропустив с пенальти, не дрог-

нули. Играли так, как я их просил на установке. 

- Как ваша команда чувствует себя в первой ли-

ге? Уже освоились? 

- Мы будем постепенно добавлять в игре. Мы - новички, 

хотим увидеть уровень первой лиги. Стартовые матчи были 

сложными. Сейчас команда более-менее сыгрывается. Вли-

лись новички. Мы не хотим быть мальчиками ддля битья. 
Хотим играть в хороший футбол, который нравится зрителям. 

Я думаю, что мы с каждой игрой будем добавлять, добавлять 

и добавлять, чтобы пришли не только ничьи, но и победы. 

СЕРГЕЙ ЕСИН: «Ско-
рее всего, мы приобрели оч-
ко, нежели потеряли два» 

 

 
- Вы ожидали от "Горняка" 

такой смелой игры? 

- Наша команда оказалась него-
товой к такому футболу. У нас была какая-

та спешка, суета. Это, скорее всего, психо-

логический момент. Тяжело. У нас пока нет 

стабильности. Мы выдали второй круг 

прошлого чемпионата. Вроде бы те же 

люди остались, но такое впечатление, что 

мы начинаем всѐ по новой. Надо набраться 

терпения и работать. Не хочу никого оби-
деть, но не все футболисты показывают 

ровную игру на протяжении сыгранных 

матчей. Одну - вроде бы, здорово, вторую - 

диву даешься, не можешь понять, что про-

исходит. Поэтому надо набраться терпения 

и работать. 
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РУСЛАН ЗАРУБИН: "ГОРНЯК" СТАРТОВАЛ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО" 
 

Вратарь криворожского «Горняка» Руслан ЗАРУБИН - о гостевой ничьей с харьковским «Гелиосом». 
- В целом, я доволен, - делится мыслями 31-летний голкипер (на фото крайний справа). - Если по-

смотреть на то, как развивался матч, то «Горняк» потерял два очка, а не приобрел одно. При счете 0:1 у нас были 
моменты. Нужно было забивать второй мяч, и спокойно доводить игру до победы. В принципе очко на выезде 
всегда считается положительным результатом. 

- Ты провел в «Гелиосе» немало времени. Каково было противостоять экс-одноклубникам? 
- Просто было приятно против них сыграть. Как на родной земле, дома. Особого значения таким мат-

чам не придаю. Все равно, против кого играть (улыбается). Играл, прежде всего, на результат. А кто там был по ту 
сторону баррикад, не сильно меня интересовало.  

- Пенальти от Кравченко мог взять? 
- Шанс есть всегда. Я стоял по удару. Он хорошо пробил в угол, я чуть-чуть не достал. В любом слу-

чае, у бьющего перед вратарем всегда есть преимущество. Скажем так, делал все, что мог. К сожалению, выру-
чить не удалось.  

- «Горняк» дебютировал в Первой лиге с четырех ничьих... 
- Да, стартовали очень достойно. Конечно, хотелось бы набрать больше. Но пока есть, что есть. При 

хорошей игре очки от «Горняка» никуда не денутся. Считаю, для нашей молодой и не слишком опытной команды 
старт нормальный.  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  

 

 

ЗАРУБІН Руслан Олександрович 
Народився 21.03.1983 

       

Громадянство Україна 
Зріст, вага 186 см, 78 кг 

Амплуа Воротар 

Футбольна кар’єра 
Сезони Ліга Команди Матчі 
1999/00 ДЮФЛ «Арсенал» Харків 15 

1999/00 ААФУ «Арсенал» Харків - 

2002/03 ААФУ «Газовик-ХГВ» Харків 1 
2003-2006 Друга ліга «Газовик-ХГВ» Харків 25 

2007-2008 Друга ліга «Княжа» Щасливе 46 
2008/09 Друга ліга «Арсенал» Харків 1 

2009-2010 Друга ліга ФК «Полтава» Полтава 54 
2010-2011 Перша ліга «Геліос» Харків 47 

2012-2014 Перша ліга ПФК «Олександрія» Олександрія 39 

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

  

Знайомтесь: 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ОЛЕКСАНДРІЇ» 
 

ФК "Олександрія" -  ПФК "Суми" – 2:0 (1:0). 16.08.2014 р., стадіон "Ніка", 19-00, 1800 

глядачів, поле 5. Головний арбітр - Дмитро Кононов (Донецьк). Асистенти арбітра - Олександр 

Марчик (Київ),  Владислав Сухомлинов (Київ). 4-й арбітр - Віктор Копієвський  (Кіровоград).  

«Олександрія»: Новак, Сухоцький, Леонов (Банада, 41), Ямполь (Грицук, 46), Чорній 
(Гуськов, 65), Запорожан – к/к, Голенков (Іващенко, 85), Коломоєць, Імереков, Микицей, Басов. 

Запасні: Леванідов, Ломко, Чепурненко. Головний тренер – Володимир Шаран. 

«Суми»: Травкін, Бугайов, Котелюх – к/к (Сидоренко, 84), Кравченко, Западня, Богачов, 
Лучик, Швець (Брікнер, 68, Сулейман, 81) , Жичиков, Лебеденко, Козаченко (Петрович, 78). 

Запасні: Важинський, Макаров, Ярошенко. Головний тренер – Юрій Ярошенко 

Попередження: Ю.Коломоєць (12), А.Сухоцький (26) – О.Лебеденко (41). 
Голи: А.Сухоцький (3), О.Гуськов (79). 
Матч розпочався агресивними атаками господарів поля, які вже на 3-й хвилині принесли 

бажаний результат підопічним В.Шарана. Після помилки у захисті сумчан біля свого штрафного май-

данчика, А.Сухоцький випередив захисника, вийшов віч-на-віч з голкіпером і пробив в лівий від гол-
кіпера кут воріт - 1:0. Після забитого голу наші футболісти продовжували атакувати ворота гостей, 

багато комбінуючи. Перший небезпечний момент біля воріт А.Новака сумчани створили на 13-й 

хвилині. М.Жичиков отримав передачу з правого флангу і пробив по воротах, але голкіпер забрав м'яч 
в руки. На що олександрійці відповіли гострим контрвипадом. Після удару А.Запорожана зі стандарту, 

м'яч потрапив в руки Р.Травкіна. До 

середини першого тайму гра 
вирівнялася, в основному боротьба за 

ініціативу велася в центрі поля. Після 

пропущеного голу гості оговталися, і 
почали більше контролювати м'яч. На 

17-й хвилині Д.Богачов наважився на 

удар метрів з 30-ти, але м'яч пролетів 

мимо воріт. На 23-й хвилині Р.Травкін 

необачно вийшов за межі штрафного 

майданчику, йому протистояв 
Ю.Коломоєць. Але в останню мить 

голкіперу вдалося вибити м'яч з-під ніг 

нападника «Олександрії». На 24-й хвилині олександрійці провели перспективну атаку, але захисник 
«Сум» перевів м’яч в аут. На 33-й хвилині С.Козаченко, опинившись з м’ячем в штрафному майданчи-

ку господарів поля в оточені трьох захисників, намагаючись пробити по воротах, дещо забарився з 

ударом і А.Запорожан ліквідував загрозу. Заслуговує на увагу хороша атака гостей на 39-й хвилині. 
О.Лебеденко з гострого кута пробив по воротах, але А.Новак перевів м'яч на кутовий. На 43-й хвилині 

олександрійці мали хорошу нагоду для взяття воріт. А.Чорній потужно пробив по воротам, але після 

його удару, голкіпер забрав м'яч в руки. На останній хвилині основного часу першого тайму 
Ю.Коломоєць вийшов віч-на-віч з Р.Травкіним, пробив по воротах, але мимо воріт. Другий тайм наші 

гості розпочали досить активно. На 47-й хвилині, після подачі зі стандарту та декількох пасів, 

С.Козаченко пробив по воротах, але мимо. На 56-й хвилині він же міг зрівняти рахунок, але після 
удару його м'яч влучив в стійку. Через дві хвилини олександрійці відповіли небезпечним моментом. 

Після подачі з кутового в штрафний майданчик, А.Голенков пробив головою, але вище воріт. На 74-й 

хвилині наші земляки провели швидку контратаку, але на прострільну передачу А.Голенкова з правого 
флангу, не змогли відгукнутися його партнери і шанс збільшити рахунок було втрачено. 

Олександрійці і надалі продовжували атакувати ворота гостей. На 77-й хвилині потужний удар 

Є.Банади відбив голкіпер, а повторний удар О.Гуськова парирував, перевівши м’яч на кутовий. На 79-
й хвилині ще одна небезпечна атака, створена нашими футболістами, принесла плоди. Майже з лінії 

штрафного майданчику Ю.Коломоєць віддав передачу на О.Гуськова, той обманним рухом поклав 
голкіпера на землю і відправив м'яч в сітку воріт - 2:0. Заслужена перемога олександрійців.  

http://fco.com.ua 
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Для вас, любителі футбольної статистики 
 

«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ 
 
 

2 серпня 2014 р., 18:00, Дніпродзержинськ 
матч №2 (285) 

стадіон «Металург», 340С, 2000 глядачів 
«Сталь» 

Дніпродзержинськ 

1:1 
 (1:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Попович Єгор Арбітри: 
І.Пасхал (Херсон) 
І.Жосан (Херсон) 

О.Кацман (Кіровоград) 

1 Зарубін Руслан 

2 Адамюк Володимир 2 Васильєв Сергій 

3 Білий Іван 3 Баєнко Володимир 

4 Білий Василь 4 Павлов Віталій 

 Кравченко Антон (67) Голи: 
Каленчук (23) 

Гвоздевич (52) 
Не релізував пенальті: 

Гвоздевич (34-воротар) 

5 Голуб Андрій 

5 Ховбоша Дмитро 6 Гвоздевич Сергій 

6 Котляр Антон  Бука Ігор (90) 

7 Каленчук Максим 7 Боровський Богдан 

8 Кучеров Валерій  Чеботарьов Сергій (77) 

 Мироненко Роман (78) Попередження: 
Куліш (40), Каленчук (57) 
– Ільяшов (11), Боровсь-
кий (44), Васильєв (45+2), 
Дорош (57), Пономаренко 
(82), Павлов (90+6) 

8 Дорош Роман 

9 Єрмаченко Олександр  Пономаренко Олександр (65) 

 Яскович Олександр (58) 9 Григорик Андрій 

10 Плешаков Юрій 10 Сітало Артем 

 Бринько Олександр (38)  Тимченко Ігор (69) 

11 Куліш Станіслав 11 Ільяшов Андрій 

Вітів Ігор 
Разуваєв Олексій 

Вилучення: 
Ільяшов (26) 

В.Білий (33) 
Пономаренко (86) 

Фельде Іван 
Любчак Сергій 
Антіпов Вадим 

Володимир Мазяр Тренери Геннадій Приходько  

 
 

 

 
 

 

матч №3(286) 
10 серпня 2014 р., 18:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 300С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

0:0 
«Десна» 
Чернігів 

1 Гурін Роман Арбітри: 
Р.Калита (Кіровоград) 

Ю.Карп’як (Львів) 
Г.Іванов (Одеська обл.) 

1 Федоренко Андрій 

2 Баєнко Володимир 2 Мельник Вадим 

3 Любчак Сергій 3 Каваців Ярема 

4 Павлов Віталій 4 Жук Вадим 

5 Голуб Андрій 

Голи: 
 

5 Смалько Андрій 

6 Гвоздевич Сергій 6 Щедраков Павло 

 Боровський Богдан (78) 7 Кондратюк Петро 

7 Бука Ігор 8 Воронченко Вадим 

8 Дорош Роман  Бовтрук Вадим (67) 

9 Григорик Андрій 
Попередження: 

Павлов (10) 
Воронченко (57) 

Баєнко (86) 
Федоренко (90+1) 

9 Картушов Євген 

10 Нудний Сергій 10 Козак Михайло 

 Антіпов Вадим (53)  Фурта Юрій (85) 

11 Тимченко Ігор 11 Агапов Микола 

 Перін Юрій (85)  Деребчинський О-р (72) 

Фельде Іван 
Васильєв Сергій 
Чеботарьов Сергій 
Рябов В’ячеслав 

Шевченко Олег 
Малюк Вадим 
Сухомлинов Рудольф 
Чуланов Володимир 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Олександр Рябоконь 
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ПЕРІН Юрій Олександрович 
Народився 9 січня 1987 року 

        

Громадянство Україна 

Зріст, вага 185 см, 76 кг 
Амплуа Нападаючий 

Футбольна кар’єра 
Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2000-2001 ДЮФЛ "Динамо-2" (Київ) 7 1 

2001-2002 
ДЮФЛ "Волинь" (Луцьк) 10 3 

ДЮФЛ "Динамо" (Київ) 7 1 
2002-2003 ДЮФЛ УФК (Харків) 16 2 

2003-2004 ДЮФЛ УФК (Харків) 21 5 
2004-2005 Друга ліга "Рось" (Біла Церква) 4 - 

2005-2006 Друга ліга МФК "Житомир" (Житомир) 11 - 
2007-2008 Друга ліга ФК "Коростень" (Коростень) 5 - 

2008 ААФУ СДЮШОР "Полісся" (Житомир) 10 3 

2008-2009 Друга ліга "Рось" (Біла Церква) 8 - 
2010 ААФУ  "Звягель-750" (Новоград-Волинський) 11 14 

2010-2011 Вторая лига "Шахтар" (Свердловськ) 8 2 
2011-2012 Вторая лига "Шахтар" (Свердловськ) 16 2 

2013-2014 
Вторая лига ФК "Карловка" (Карловка) 14 1 
Вторая лига "Гірник" (Кривий Ріг) 10 3 

  
 

ЧЕБОТАРЕВ И ПОНОМАРЕНКО ПОКИНУЛИ «ГОРНЯК» 
 

Криворожский «Горняк» досрочно прекратил сотрудниче-

ство с двумя футболистами, недавно пополнившими нашу 

команду. Речь идет о полузащитниках: 23-летнем Сергее 

ЧЕБОТАРЕВЕ (2 матча) (на фото №11) и 24-летнем Алек-

сандре ПОНОМАРЕНКО (1). Контракты игроков с клубом 

разорваны по обоюдному согласию. ФК «Горняк» благода-

рит ребят за сотрудничество, и желает им успехов в даль-

нейшей карьере. Также стоит отметить, что в заявку ко-

манды на сезон дозаявлен 19-летний полузащитник Алек-

сандр ГОРВАТ (27, 1). 
 

Знайомтесь: 



Кривий Ріг 

17 «Гірник» Кривий Ріг – «Олександрія» Олександрія 

ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

 

СПАРРИНГ «ГОРНЯКА». ХЕТ-ТРИК ПЕРИНА 
 

11 августа подопечные Приходько 

встретились с одним из лидеров Высшей лиги 
чемпионата Кривого Рога - ФК «Лозоватка». 

Последняя встреча команд состоялась 2-го марта 

2014-го года - 5:1 (Гвоздевич, пен, Григорик, 
Горват, Перин, Борш - Москалик). Сегодняшний 

матч завершился с аналогичным счетом. Резуль-

тативными ударами отметились Боровский, 
Антипов и Перин. А активе последнего хет-трик. 

Гол престижа у подопечных Платонова забил 

Белей. Завтра у нашей команды выходной. В 

пятницу, 15-го августа, в Харькове, криворожане 

сразятся с местным «Гелиосом» (4-й тур). Деле-

гация «Горняка» отправится на игру в четверг. 
 

 «Горняк» (Кривой Рог) - ФК «Ло-

зоватка» - 5:1 (3:0). 11 августа 2014 года. Контрольный матч. Кривой Рог. Стадион «Шахта Ок-

тябрьская». 10:00.  

 «Горняк» (Кривой Рог): Иван Фельде - Александр Горват, Илья Ходуля, Игорь Буряк, Ев-

гений Давыденко - новичок, Вячеслав Рябов, Сергей Чеботарев, Богдан Боровский - Юрий Перин, 
Вадим Антипов. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

ФК «Лозоватка» (стартовый состав): Владимир Рожков - Федор Федоров, Владислав Су-

сидко, Артем Ковтуненко, Богдан Стеценко, Тарас Стретович, Максим Пшелуцкий, Андрей Кулинич, 
Валентин Турчин, Никита Белей, Константин Щербаков. Главный тренер: Валентин Платонов. 

Голы: Богдан Боровский (1:0). Юрий Перин (2:0). Вадим Антипов (3:0). Никита Белей (3:1). 

Юрий Перин (4:1). Юрий Перин, с пенальти (5:1).  

 

ПЕРВАЯ ЛИГА. СБОРНАЯ 4-ГО ТУРА 
Football.ua назвал символическую сборную 4-го тура первой лиги сезона 2014/2015. 
 

 

Сайт включил в топ-11 4-го 

тура голкипера «Горняка» - 

Руслана Зарубина. 
 

«Отметим новичка криворо-

жан, благодаря хорошей игре 

которого Горняк вопреки про-
гнозам смог вернуться с Харь-

кова не с пустыми руками. 

Играя против своей бывшей 

команды – Гелиоса, Зарубин 

не ощущал проблем с мотива-

цией, однако справился со 
всеми атаками харьковчан. В 

его активе – отличная игра на 

выходах, уверенный прием 
мяча и несколько отличных 

сэйвов. Единственный мяч, 

который он пропустил, был 
забит с пенальти. Тут уж к 

вратарю мало претензий».  
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«ОЛЕКСАНДРІЯ» 
 

Олександрія 

  

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 

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 
ЛЕВАНІДОВ Владислав 23.02.93 №24 

НОВАК Андрій 06.12.88 №54 
Захисники 

БАСОВ Сергій 19.01.87 №87 
ЗАПОРОЖАН Андрій 21.03.83 №15 
ІМЕРЕКОВ Максим 23.01.91 №32 
ЛОМКО Олександр 03.11.84 №5 

МИКИЦЕЙ Станіслав 07.09.89 №33 
ПІСКУН Євгеній 10.01.93 №23 

Півзахисники 
БАНАДА Євген 29.02.92 №44 

БИДЛОВСЬКИЙ Володимир 31.05.88 №28 
ГОЛЕНКОВ Антон 17.12.89 №17 
ГРИЦУК Василь 21.11.87 №22 

ГУСЬКОВ Олександр 22.01.94 №4 
ЛЕОНОВ Дмитро 06.11.88 №6 

СТАРЕНЬКИЙ Сергій 20.09.84 №27 
СУХОЦЬКИЙ Артем 06.12.92 №2 
ЧЕПУРНЕНКО Євген 06.09.89 №14 

ШЕНДРИК Антон 26.05.86 №26 
ЯМПОЛЬ Ярослав 21.04.90 №10 

Нападаючі 
КІЧА Антон 01.05.90 №7 

КОЛОМОЄЦЬ Юрій 22.03.90 №29 
ПОНОМАР Віталій 31.05.90 №9 

ЧОРНІЙ Артем 23.10.89 №13 
 

 

Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО 

 
Володимир ШАРАН 

 
 

 


