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25-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2015/2016 рр. 

Турнірна таблиця станом на 4 вересня 2015 року 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Динамо-2" Київ 6 4 1 1 8 - 5 +3 13 
2 "Геліос" Харків 6 3 3 0 8 - 3 +5 12 
3 "Зірка" Кіровоград 6 3 1 2 11 - 4 +7 10 
4 "Черкаський Дніпро" Черкаси 6 3 1 2 12 - 8 +4 10 
5 "Гірник" Кривий Ріг 5 3 1 1 8 - 6 +2 10 
6 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 6 3 1 2 8 - 7 +1 10 
7 "Миколаїв" Миколаїв 6 2 3 1 8 - 5 +3 9 
8 "Оболонь-Бровар" Київ 6 3 0 3 6 - 10 -4 9 
9 "Іллічівець" Маріуполь 5 2 2 1 7 - 5 +2 8 
10 "Десна" Чернігів 6 2 1 3 4 - 6 -2 7 
11 "Суми" Суми 5 1 3 1 8 - 5 +3 6 
12 "Полтава" Полтава 6 1 3 2 8 - 8 0 6 
13 "Тернопіль" Тернопіль 6 1 2 3 4 - 13 -9 5 
14 "Нива" Тернопіль 6 1 1 4 3 - 11 -8 4 
15 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 5 0 3 2 2 - 4 -2 3 
16 "Авангард" Краматорськ 6 1 0 5 7 - 12 -5 3 

 

 
 

6-й тур – 30 серпня 2015 року  8-й тур –12 вересня 2015 року 
Миколаїв 3:0 Нива Т 

Нафтовик-Укрнафта 0:1 Геліос 
Динамо-2 2:1 Полтава 

Черкаський Дніпро 4:0 Оболонь-Бровар 
Суми 2:2 Гірник 

Тернопіль 1:1 Іллічівець 
Десна 1:0 Зірка 

Авангард 2:1 Гірник-Спорт 
 

 Миколаїв - Іллічівець 
Нафтовик-Укрнафта - Зірка 

Динамо-2 - Нива 
Полтава - Геліос 

Суми - Гірник-Спорт 
Тернопіль - Оболонь-Бровар 

Десна - Гірник 
Авангард - Черкаський Дніпро 

 

   

7-й тур – 5 вересня 2015 року  9-й тур – 19 вересня 2015 року 
Полтава - Авангард 

Геліос - Динамо-2 
Нива Т - Нафтовик-Укрнафта 

Зірка - Миколаїв 
Іллічівець - Десна 

Гірник - Тернопіль 
Оболонь-Бровар - Суми 

Гірник-Спорт - Черкаський Дніпро 
 

 Геліос - Авангард 
Нива - Полтава 
Зірка - Динамо-2 

Іллічівець - Нафтовик-Укрнафта 
Гірник - Миколаїв 

Оболонь-Бровар - Десна 
Гірник-Спорт - Тернопіль 

Черкаський Дніпро - Суми 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 4 вересня)  
 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
Денис СКЕПСЬКИЙ Черкаський Дніпро 6 5(2) 

Григорій БАРАНЕЦЬ «Зірка» 5 4 

Сергій ВАКУЛЕНКО «Іллічівець» 5 3(1) 

Артем СІТАЛО Гірник 5 3(2) 
 

Історія стосунків нашого «Гірника» з ФК «Тернопіль» обмежується 
чотирма поєдинками в два останні роки. В позаминулорічній першості 

другої ліги матч у першому колі, який відбувся у Тернополі,  не залишив криворіжцям 
місця для приємних спогадів – 0:4. В Кривому Розі поєдинок закінчився унічию – 2:2.  В 
минулому чемпіонаті першої ліги ми майже вирівняли загальний баланс. Удома була 
знову нічия - 0:0, а от на виїзді - в далекому Тернополі - ми святкували успіх - 3:0. 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 

 

№№ Дата Рахунок Автори голів 
1 27.07.2013 0:4 Б.Семенець-2, С.Атласюк, С.Полянчук 
2 16.11.2013 2:2 А.Григорик, С.Гвоздевич – С.Атласюк, В.Богданов 
3 26.07.2014 0:0  
4 09.11.2015 3:0 А.Сітало, Б.Боровський, А.Григорик 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника».  
 

 

26 липня 2014 року. Кривий Ріг. Стадіон «Металург». 
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9 жовтня на міському 
стадіоні Тернополя місцеві 
муніципали приймали у 
рамках 16 туру Першої ліги 
Гірник з Кривого Рогу. 
Тернополяни зазнали 
домашнього розгрому (0:3). 
Ще жодного разу у історії 
протистояння Тернополя та Гірника команда з Кривого Рогу не обігрувала муніципалів. Єдина 
гра у Тернополі між цими суперниками завершилася розгромом гостей ще у чемпіонаті Другої 
ліги (4:0). Тепер у Першій лізі Гірник зумів відімстити Тернополю. Щоправда, матч господарі 
догравали вдев'ятьох. У середині першого тайму за фол останньої надії з поля вилучили 
Степана Клекота. Цей факт значно зменшив шанси Тернополя на успіх, адже і у рівних 
складах Гірник мав 
невелику ігрову перевагу. 
Проте до перерви рахунок 
на табло не мінявся. А після 
перерви футболістів 
Тернополя на полі стало ще 
на одного менше. За грубий 
фол другу жовту картку 
отримав Ростислав 
Волошинович. За дві 
хвилини після вилучення, 
Гірник вийшов вперед. 
Красивим ударом через 
себе рахунок відкрив Артем 
Сітало. Без двох гравців ФК 
Тернопіль природно 
втратив фактично будь-які шанси на успіх. Гірник повністю контролював гру, а тернополяни 
шукали свого шансу на контратаках. Наприкінці гри у ворота Плетеницького влетіло ще два 
голи. Їх авторами стали Боровський та Рябов. Зазначимо, що ФК Тернопіль зазнав першої 
домашньої поразки з 8 вересня 2012 року. Відтоді у чемпіонатах України муніципали вдома не 
програвали.  

sports.te.ua 
 

 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ СУПЕРНИКІВ 

9 листопада 2014 р., 15:00, Тернопіль 
матч №16 (299) 

Міський стадіон, 7
0
С, 1650 глядачів 

«Тернопіль» 
Тернопіль 

0:3 
(0:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Плетеницький Микола Арбітри: 
А.Кутаков (Вінниця) 
В.Журибіда (Луцьк) 

В.Луцький (Ів.-Франківськ) 

1 Зарубін Руслан 

2 Курило Ігор 2 Солдат Ігор 

3 Атласюк Сергій 3 Баєнко Володимир 

4 Дубча Андрій 4 Павлов Віталій 

5 Клекот Степан Голи: 
 

Сітало (60) 
Боровський (80) 

Григорик (82) 

5 Буряк Ігор 

6 Кондзьолка Андрій 6 Гвоздевич Сергій 

 Кривий Тарас (85)  Бука Ігор (81) 

7 Гаврилюк Роман 7 Григорик Андрій 

 Дорі Артур (60) 8 Дорош Роман 

8 Волошинович Ростислав Попередження: 
Волошинович (45+1) 

Баєнко (28) 
Солдат (48) 
Дорош (64) 

Павлов (74) 

 Рябов В’ячеслав (72) 

9 Мединський Ігор 9 Боровський Богдан 

 Гром’як Тарас (64) 10 Нудний Сергій 

10 Полянчук Сергій  Тимченко Ігор (85) 

 Соколовський Юрій (77) 11 Сітало Артем 

11 Семенець Богдан  Ільяшов Андрій (63) 

Русан Сергій 
Тарабалка Іван 
Тракало Олег 

Вилучення: 
Клекот (31) 
Волошинович (56) 

Гурін Роман 
Ходуля Ілля 
Перін Юрій 

Василь Івегеш Тренери Геннадій Приходько 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

ФК «ТЕРНОПІЛЬ» ТЕРНОПІЛЬ 
 

У 2000 році з ініціативи міського голови Анатолія Кучеренка на базі 

Педагогічного ліцею  Педуніверситету було створено команду «Тернопіль-
Нива-2», яка стала фарм-клубом тернопільської «Ниви». В сезонах 

2000/01 і 2001/02 виступав у другій лізі. На початку 2002 року команда 

змінила назву на ФК «Тернопіль». За підсумками сезону 2001/02 з першої ліги 
вилетіла «Нива» і через це ФК «Тернопіль» як фарм-клуб втратив професійний 

статус і був розформований. З 2003 року команда під назвою «Буревісник» 

стала виступати у вищій лізі 
Тернопільської області, представляючи Тернопільський 

педагогічний університет.  16 травня 2007 року команда 

відділилася від «Ниви» і оформилася у окремий клуб — 

«Тернопіль-Буревісник». В тому ж році команда здобула 

перший трофей — стала чемпіоном області. Менш багатим 

на титули видався для команди 2008 рік. Втративши кілька 
основних гравців основи (Степан Клекот, Андрій Дубчак, 

Ігор Козелко та Михайло Горліцький поповнили ряди 

друголігового «Поділля», яке в тому сезоні зайняло третю 
сходинку в першості), за весь рік команда спромоглась 

здобути лише обласний суперкубок, здолавши теребовлянський «Бровар» з рахунком 3:1. Проте 

перемогли теребовлянці представників обласного центру у кубку області, вибивши суперників на 
стадії півфіналу (перемога 1:0 на своєму полі, та нічия 2:2 у Тернополі,причому два м'ячі «Бровар» 

провів у завершальні 5 хвилин гри).  

2009 рік став тріумфальним для клубу: в травні підопічні Василя Івегеша та Анатолія 
Назаренка здобули срібні нагороди чемпіонату України серед студентів, програвши у серії 

післяматчевих пенальті іванофранківському «Факелу». А згодом «Тернопіль» здобув титул чемпіона 

Європи серед студентів, обігравши у фіналі той же «Факел» — 1:0. Крім того, команда оформила 
«золотий дубль», ставши чемпіоном і володарем кубка області. Наступного року тернопільські 

футболісти знову стали срібними призерами 

чемпіонату України серед студентів (тернополяни 
поступились по-пенальті київському «МАУП-

Єдність»), а у європейській першості здобули 
бронзові нагороди (команда у півфіналі 

поступилась по-пенальті майбутньому 

переможцю — стамбульському «Халіку»). На 
обласній арені клуб також повторив минулорічний 

успіх, здобувший «золотий дубль», а також виграв 

суперкубок області. Того ж року команда дебютувала в чемпіонаті України серед аматорів. Восени 
2011 року, після того як команда втретє поспіль виграла чемпіонат області, 

депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення створити юридичну 

особу — комунальне підприємство "Футбольний клуб «Тернопіль», після чого 
клуб подав до ПФЛ України заявку на проходження процедури атестування, 

щоб отримати можливість взяти участь у другій лізі чемпіонату України. У 

червні 2012 року заявку клубу в ПФЛ було прийнято і «Тернопіль» включили 
до складу учасників другої ліги у сезоні 2012/13. Відразу команда заявила про 

свої високі амбіції, вийшовши з групи до чільної групи команд, що боролися за 

перемогу в турнірі. А вже наступного сезону – 2013/2014 рр. – тернопільці зі 
старту претендували на медалі чемпіонату і таки врешті фінішували третіми, 

що крім нагород принесло їм і путівку до першої ліги. Адаптація Тернополя 

рангом вище пройшла нормально - 11-е місце. 
 

Статистика професіональних виступів 

Сезон Ліга Місце І В Н П М О 

2000/01 Друга 11 з 16 30 8 7 15 26−52 31 

2001/02 Друга 15 з 19 36 9 8 19 26−49 35 

2012/13 Друга 8 з 21 30 15 4 11 43-34 49 

2013/14 Друга 3 з 19 36 20 11 5 56-27 71 

2014/15 Перша 11 з 16 30 11 8 11 33-49 41 
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ФК «ТЕРНОПОЛЬ». ИСПЫТАНИЕ ПЕРВОЙ ЛИГОЙ 
 

Когда Василия Ивегеша - главного тренера ФК Тернополь в первом круге сезона 
2014/2015  журналисты спрашивали, не хочет ли его клуб в Премьер-лигу, он то удивленно, 
то раздосадовано разводил руками. И это та редкая ситуация, когда можно понять обе 
стороны: пресса была по-приятному удивлена прытью дебютантов, которые сразу после 
выхода в первую лигу всерьез боролись за медали, наставник отлично знал возможности 
своего клуба и своих подопечных, поэтому тактично намекал – для его команды сам факт 
пребывания на столь высоком уровне уже достаточно высокое достижение. 

И вправду: ФК Тернополь – это муниципальный клуб, по бюджету он скорее ближе к 
аутсайдерам, чем даже к середнячкам. Ареал поиска ограничен Тернопольщиной и 
соседними областями. Идеальный игрок для этого коллектива – это молодой парень из 
западной Украины, еще недавно игравший по юношам или на аматоры, а сейчас 
поступивший в Тернопольский педуниверситет и готовый играть за не особо большие 
«материальные блага» ради того, чтобы заявить о себе в профессиональном футболе. 

И еще одна ремарка: пока эта команда играла во второй лиге, она была как бы в 
тени. Однако как только она громко заявила о себе в дебютном перволиговом полугодии – ее 
игроки сразу же попали в поле зрения клубов намного более высокого уровня. Так, лучший 
бомбардир тернополян Семенец зимой едва не перешел в один перволиговый клуб 
(намекнем – клуб из числа призеров с большими перспективами). Богданова, Курило, 
Волошиновича активно прочили даже в команды Премьер-лиги. Медынского, едва 
возвратившегося в родную команду из Динамо-2, в итоге перехватил фаворит второй лиги 
Черкасский Днепр. 

Достаточно почитать  откровенное интервью Василия Ивегеша, чтобы понять: тот 
состав ФК Тернополь, который выиграл бронзовые медали второй лиги и ярко выстрелил и в 
первой, собирался не один год. «Делки футбола» готовы были растащить его за один лишь 
зимний антракт, и лишь ценой неимоверных усилий, увещеваний, убеждений тренерам 
удалось сохранить более-менее боеспособный коллектив. Хотя интерес ко многим игрокам 
тернополян был и есть, и довольно предметный. В таких условиях лишь человеческие 
качества и отличные отношения между тренерами и их питомцами позволили команде не 
разбежаться уже после полгода в первой лиге. 

Впрочем, еще тогда мы обращали внимание: весна в первой лиге зачастую намного 
более суровая и прагматичная, нежели первая часть сезона. И чтобы выжить в «мясорубке», 
надо серьезно укрепляться. Посмотрите, каких игроков приглашали команды, которые 
финишировали выше ФК Тернополь – статусных, опытных, боевитых. А кого смог пригласить 
муниципальный клуб? Пятерку молодых ребят из своей и соседних областей, среди которых 
только один когда-то недолго играл на невысоком профессиональном уровне. А ведь даже в 
плюс сработать было трудно – это после ухода самого опытного вратаря Плетеницкого и 
ведущего правого края Медынского. 

Оставалось надеяться на фирменные козыри манеры Ивегеша – его команда за 
счет плотного графика, кажется, никогда не выпадает из физической готовности, а в силовой 
и верховой борьбе ей обычно нет равных в турнире. Вот только вот в чем беда: «фишки» 
тернополян (как-то – игра с либеро, сильный сдвоенный центр полузащиты, важная роль 
подборов и выигрышей верховых мячей при организации атак…) их соперники за полгода 
успели изучить, а «плана Б» у них не оказалось. Поэтому в отдельных матчах ФК Тернополь 
был бит своим же оружием, а также доказал неслучайность осенних разгромов в Кировограде 
и Александрии, с крупным счетом уступив и в Комсомольске, Днепродзержинске, Сумах, а 
также – что хуже всего – на своем поле Зирке. 

В отдельных матчах тернополяне были по-прежнему хороши – «тренерскими» 
можно назвать домашние победы над Полтавой, Ахтыркой, где соперники были очень 
хороши. Да и в домашнем матче с Александрией под конец сезона «муниципалы» сделали 
все, чтобы даже после минимального поражения покидать поле с высоко поднятыми 
головами – с лидером они тоже играли достойно. 
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Однако запаса крепости у коллектива не было, в резерве оставались молодые 
ребята, и даже когда возвратился после длительного больничного играющий тренер Черный, 
умело сбрасывавший мячи бомбардиру Семенцу, все равно этого было мало, чтобы 
сражаться с заметно усилившимися соперниками типа Зирки, Десны, Горняка-Спорта или той 
же Стали. Еще одним серьезным ударом для команды стали так называемые игры «на 
контору». Пресса утверждает, что отдельные матчи тернополян (дерби с Нивой, домашняя 
встреча с Николаевом) сопровождались аномально высокими ставками, что якобы 
свидетельствует о том, что матчи проходили «под диктовку» заинтересованных в 
букмекерских игрищах. Впрочем, тут тоже не все так однозначно – отдельные матчи из числа 
тех, которые якобы попали под следствие, не выглядят «договорными» или 
«срежисированными со стороны». А вот неспортивный характер встречи ФК Тернополь – 
Буковина (на последней минуте защитник хозяев сыграл рукой, и гости отыгрались с 
пенальти) в интервью нашему сайту категорично опроверг президент буковинского клуба, 
который в таких вопросах держится принципиально и честно. 

Но, как бы там ни было, эти разговоры также сказывались на игре команды. И если 
зимовали тернополяне на многообещающем четвертом месте, то по итогам весенних встреч 
оказались лишь 12-ми. Конечно, учитывая то, что мы сказали ранее, такой итог не назовешь 
неожиданным. Все к этому шло. И если «муниципалы» хотят в сезоне 2015/2016 
финишировать выше и избежать нервотрепки в вопросе вылета, летом усиление должно 
было быть очень серьезным... 

Артур ВАЛЕРКО, Football.ua 
 
 

ЧЕМПІОНАТ 2015/2016. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Тернопіль» Тернопіль 
 

26.07.15 Іллічівець 2:1 Гірник 

01.08.15 Авангард 0:1 Гірник 

08.08.15 Гірник 2:1 Оболонь-Бровар 
15.08.15 Гірник-Спорт нб Гірник 

26.08.15 Гірник 2:1 Черкаський Дніпро 

30.08.15 Суми 2:2 Гірник 
 

26.07.15 Динамо-2 2:1 Тернопіль 

02.08.15 Тернопіль 1:1 Полтава 

08.08.15 Геліос 3:0 Тернопіль 
16.08.15 Тернопіль 1:0 Нива 

26.08.15 Зірка 6:0 Тернопіль 

30.08.15 Тернопіль 1:1 Іллічівець 
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ВІДЛУННЯ МАТЧУ.   «Гірник» - «Черкаський Дніпро» - 2:1 
 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "ФУТБОЛИСТЫ ПРОЯВИЛИ ГОРНЯЦКИЙ ДУХ» 
 

- Игра была очень сложная. У нас оказалось на один день меньше на восстановление после 

Кубка. Черкассы играли на день раньше, поэтому мы попали в конце матча в неприятное 

функциональное положение. Вроде бы у нас было на одного футболиста 
больше, но преимуществом владели Черкассы, а мы хотели сохранить 

победный счет. В целом, первый тайм был за нами. Мы неплохо 

контролировали матч. Играли в комбинационный футбол, пропустили 
сумасшедший гол со стандартного положения. На второй тайм вышли, и 

до забитого мяча играли хорошо, владели преимуществом, забили мяч, 

создавали моменты… Но минут за двадцать до конца сказался Кубок, один 
день меньше на восстановление: было очень тяжело. Команда Черкассы в 

конце прибавила, нам было очень сложно. Считаю, что ребята проявили 

характер: проигрывая 1:0, сумели собраться, забить два мяча и довести 
игру до победы. Я им благодарен за самоотдачу, желание, бойцовский 

горняцкий дух. 

Кем из ваших игроков вы остались довольны сегодня больше всего? 

- Если вы читаете мои интервью, я никогда никого не выделяю. Я выделяю команду. Все мы 

делаем одно дело. Те, кто вышли на замену, кто сидел вместе со мной на лавочке - все переживают за 

результат. Мы команда, мы не теннисисты. Спасибо всем футболистам, которые находятся на 
контрактах в команде. 

 

ИГОРЬ СОЛДАТ: «УСПЕХ - ЗАСЛУГА 
ВСЕЙ КОМАНДЫ» 

 

- Победа далась тяжело. Вроде бы начали 

сразу контролировать игру, но пропустили такой 

вот гол со штрафного. Это нас, можно сказать, 
ошарашило и, в то же время, взбодрило. Мы тут 

же взяли мяч под контроль. Хорошо, что 

получилось быстро сравнять счет. Неясно, как бы 
оно было дальше, если не гол. Не факт, что в 

таком случае выиграли бы матч. 

- Твой гол получился на загляденье.  
- Тема Ситало протащил мяч. Я видел, 

что пошла высокая подача, мяч полетел на 

дальнюю. В принципе сначала мелькнула мысль 
бить в касание, но передумал. Защитники 

остановились, я принял, и пробил в ближний 

угол, дальний угол защитники перекрывали.  

- Неплохой старт сезона. Как уже вы с 

ребятами, начинаете чувствовать свой 

футбол? 

- Хорошо, что выигрываем, но победы 

пока что даются нелегко. Легких матчей у 

«Горняка» еще не было. Успехи - заслуга всей 

команды, тренерского штаба. Мы тренируемся и 

достигаем определенных результатов. Сейчас 

каждая игра тяжелая. Нет проходных соперников. 

Будем стараться, биться и выигрывать и в 

дальнейшем. 

ВЛАДИМИР БАЕНКО:  
«СУМЕЛИ ПЕРЕБОРОТЬ СЕБЯ» 

 

- Сегодня у нас забивали 

исключительно защитники: ты и Солдат! 

- Все работают на результат. Голы - 
заслуга всей команды. Ситало подал - Солдат 

забил. Ситало дал, Бодя пропустил, я побежал до 

конца… У нас нет такого, что забивают только 
нападающие. Что касается «Черкасского Днепра» 

- команда очень хорошего уровня. У них еще все 

впереди. Сегодня мы больше хотели победить. 
Сейчас идет тяжелый график: игры через два дня 

на третий. Было нелегко, ведь много физических 

и моральных сил было отдано победе над 
«Ильичевцем». Было заметно, что у ребят 

присутствовало легкое опустошение. Но сумели 

перебороть себя. Вышли с неким задором. Перед 
нами стоит задача выигрывать каждый матч, что 

и будем стараться делать. Нна родном стадионе 

при своих болельщиках другого пути нет: играть 
только на победу. Огромное спасибо им за 

поддержку! Мечтаем, чтобы с каждым 

поединком трибуны заполнялись все больше… 

- Кому было адресовано сердце после 

забитого мяча? 

- Конечно, любимой. Кому же еще? 
(смеется) Она приходит на каждый матч, болеет 

за нас. Думаю, каждый футболист играет для 

своей второй половинки. 
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ФК «ТЕРНОПІЛЬ» ГРАЄ ЧЕСНО! 
 

 
 

Результат матчу «Зірка» – ФК «Тернопіль» (6:0) спровокував нездоровий ажіотаж. У 
інтернет-мережі з’явилися безпідставні закиди на адресу тернопільської команди. Лідери ФК 

«Тернопіль» - капітан команди Андрій Кондзьолка, віце-капітан Сергій Атласюк, один з ключових 

гравців команди Віталій Богданов та воротар Сергій Чернобай від імені всього колективу зробили 
відповідні відеозаяви, які можна подивитися на офіційному сайті клуба. 

 

ВАСИЛЬ ІВЕГЕШ: «ГРАВЦІ ГОТОВІ ПРОЙТИ ДЕТЕКТОР БРЕХНІ» 
 

Після останнього провального матчу ФК «Тернопіль» проти кіровоградської 
«Зірки», в якому тернопільська програла 0:6, у інтернет-мережі з’явилися звинувачення на 
адресу клубу і команди. За поясненням даної ситуації ми звернулися до головного тренера 
ФК «Тернопіль» Василя Івегеша. 

– В одній всесвітній букмекерській біржі були поставлені чималі гроші на 
згаданий вище матч. Ваше бачення цієї ситуації? 

– З подібними звинуваченнями я боровся і в минулому чемпіонаті. Не знаю, 
поставлені були гроші чи ні на матчі з «Буковиною», коли нам закидали, що воротар 
показував у який кут бити пенальті чи з «Десною», коли нам забили в додатковий час. 
Водночас, хочу заявити: шокований від того, що робиться. По-перше, я особисто, як головний 
тренер команди, можу поклястися на Біблії, що не причетний до всього цього. По-друге, по 
приїзді до Тернополя з Кіровограду зібрав команду. Поговорив з кожним і на 99 відсотків 
впевнений, що жоден футболіст теж у цьому не замішаний. Вони майже, як мої діти, більшість 
з яких зі мною разом з 14 років, тому їм можу довіряти. Всі наші гравці готові пройти детектор 
брехні, щоб відкинути всі ці звинувачення. Також хочу звернутися до Ігоря Миколайовича 
Кочетова, який у Федерації футболу України відповідає за напрямок чесної гри, щоб він 
знайшов та наказав людей, які вчинять подібні речі. Ми тільки підняли голову, показали кілька 
хороших ігор, а нас знову опускають на землю. Минулого року ми йшли четвертими у 
турнірній таблиці, але до нас вчепилися, що ми нечесно грали з «Буковиною», «Десною» 
тощо, як підсумок – загнали на 11 місце. І ось нині – ми успішно зіграли в тернопільському 
дербі, пройшли в кубку «Металург» і нас знову заганяють, щоб ми не змогли підняти голови. 
Подивіться на наших футболістів, як в такому стані продовжувати грати футбол. 
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ДАЦЮК 

Роман 

Михайлович 
 

Народився 7 вересня 1988 року в Костополі Рівненської обл. 
Вихованець ДЮСШ КОЛІСП «Штурм» Костополь. Перший тренер 
— А.О.Шибковський. Громадянство – Україна. Зріст – 177 см. Вага 
– 74 кг.  Амплуа – півзахисник, нападаючий. 

 

    
 

   
 

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2001-2001 ДЮФЛ "Ізотоп" (Кузнецовськ) 3 - 

2002-2003 ДЮФЛ "Ізотоп" (Кузнецовськ) 13 3 

2007 Чемпіонат області "Горизонт" (Костополь) 18 4 

2009-2010 Вища ліга МФК  «Кардинал» Рівне 19  7 

2010-2011 Вища ліга МФК   ТПХ Полковіцє (Польща) ? ? 

2011-2012 Перша ліга МФК   Шанс-Авто Ковель 9 1 

2011-2012 Друга ліга "Славутич" (Черкаси) 9 2 

2012-2013 Друга ліга "Славутич" (Черкаси) 30 5 

2013-2014 Друга ліга "Славутич" (Черкаси) 30 13 

2014-2015 
Перша ліга "Сталь" (Дніпродзержинськ) 10 - 

Друга ліга "Черкаський Дніпро" (Черкаси) 10 1 

З 2015 року Перша ліга "Гірник" (Кривий Ріг) ...  

 

  
 

 

Нападник футбольної команди 

запитує арбітра в полі:  - Як звуть вашу 

собаку?   - У мене немає собаки!   - Як? 

Сліпий і без собаки? 

Після поразки з великим 
рахунком тренер звертається до 
футболістів: - Перед матчем я просив вас 
грати так, як ви ніколи не грали, а не 
так, ніби ви взагалі ніколи не грали. 

 

Знайомтесь: 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

ПФК «Сумы» - «Горняк» (Кривой Рог) - 2:2 (1:0). 30 августа 2015 года. Чемпионат Украины-

2015/2016. Первая лига. 6 тур. Сумы. Стадион «Юбилейный». 1400 зрителей. +23 градуса. Поле - 4. 

Арбитр: Павел Чижевский (Киев). Ассистенты арбитра: Сергей Наскалов (Мукачево), Денис 

Марченко (Чернигов). Четвертый арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков). Наблюдатель арбитража: 

Валерий Криницкий (Ровно). 

ПФК «Сумы»: 75. Ярослав Важинский - 6. Игорь Радченко (25. Алексей Пинчук, 57), 2. 

Александр Медведев, 4. Олег Котелюх (к), 24. Артур Западня, 22. Александр Игнатенко, 14. Иван Брикнер 

(19. Дмитрий Сидоренко, 74), 11. Александр Лебеденко, 21. Иван Гребенюк, 9. Фарид Сулейман (10. Алексей 

Фатьянов, 66), 77. Александр Ермаченко. Запасные: 23. Александр Литвиненко, 3. Александр Голиков, 5. 
Александр Томенко, 17. Александр Савин. Главный тренер: Юрий Николаевич Ярошенко. 

«Горняк» (Кривой Рог): 30. Геннадий Ганев - 4. Игорь Солдат, 29. Владимир Баенко, 28. Виталий 

Павлов (к), 21. Сергей Гвоздевич - 10. Ярослав Ямполь (27. Евгений Сантрапинских, 64), 5. Роман Дорош (22. 

Вячеслав Рябов, 73), 25. Андрей Григорик, 8. Богдан Боровский (9. Владислав Чечеленко, 90+4), 16. Сергей 

Нудный - 14. Артем Ситало. Запасные: 1. Роман Гурин, 25. Александр Снижко, 3. Артем Терехов, 17. Роман 

Дацюк. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

Голы: Александр Лебеденко, с пенальти, 23 (1:0). Александр Ермаченко (Артур Западня), 65 (2:0). 

Артем Ситало, с пенальти, 78 (2:1). Вячеслав Рябов (Сергей Гвоздевич), 90+1 (2:2). 
Предупреждения: Артур Западня, 37 (грубая игра). Фарид Сулейман, 41 (грубая игра). Игорь 

Радченко, 52 (грубая игра). Александр Игнатенко, 57 (грубая игра). Алексей Пинчук, 78 (неспорт. повед.) - 

Роман Дорош, 22 (неспорт. повед.). Виталий Павлов, 28 (грубая игра). Вячеслав Рябов, 90+1 (неспорт. повед.) 

Удаление: Сергей Нудный, 67 (удар соперника ногой, не владеющего мячом). 
 

После трех побед кряду криворожский «Горняк» приехал в Сумы. Приехал к 
сопернику, обычно хорошо выступающему в родных стенах, но в текущем сезоне 
набравшему на «Юбилейном» одно очко и не 
забившему ни одного мяча. «Горняк» начал игру 
очень активно. Уже в первой 15-минутке наша 
команда как минимум дважды могла открывать счет. 
На 7-й минуте Ситало ворвался в штрафную справа, 
пробивая с довольно острого угла в ближний угол - 
на выручку Важинскому пришла штанга! Спустя 
некоторое время на убойной позиции оказался 
Боровский, но, мимо. Криворожане продолжали 
владеть преимуществом, постоянно находясь в 
поисках ключей к воротам соперника. Поэтому пенальти в наши ворота на 23-й минуте за 
игру рукой Дороша (мяч нашел руку) - как снег на голову. Лебеденко развел мяч и Ганева по 
разным углам - 1:0. Пропустив, гости продолжили играть в свой футбол, заставляя соперника 
думать исключительно о контратаках, которые, в свою очередь, опасности практически не 
несли. Горняки разрезали фланги, прессинговали оппонента по всему полю. И до перерыва 
провели еще несколько стремительных атак, правда, результата они, к сожалению, не 
принесли. 

Второй тайм гости начали так, как будто не заканчивался первый. Уже на 46-й 
минуте Ситало в энный раз оставил не у дел опытного Котелюха, но последний все-таки 
успел заблокировать мощный удар Артема метров с 12-ти. Мяч отскочил к Ямполю - выше 
ворот… Тут же наш форвард ворвался в штрафную справа, но его выстрел низом вновь цели 
не достиг. Сумчане ответили неплохим ударом Брикнера, но Ганев сыграл очень уверенно, 
забрав снаряд намертво. Подопечные Приходько по-прежнему нагнетали давление на чужой 
половине поля, но, как это часто бывает,  напоролись на контратаку. Ермаченко решился на 
дальний удар, и попал точнехонько в ближний угол - 0:2. Усугубило наше положение 
удаление на 67-й минуте Нудного. В игровом эпизоде Сергей пошел в стык с Брикнером в 
центре поля, после чего увидел перед собой красный свет… Отметим, что арбитр Чижевский 
еще не один раз по ходу игры принимал абсолютно абсурдные решения...  
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Тем не менее, на то он и «Горняк», чтобы иметь настоящий горняцкий характер. 
Даже в меньшинстве наши не сбросили оборотов. На 78-й минуте Ситало остановили в 
штрафной не по правилам, и арбитр отдал «долг», справедливо указав на «точку». Сам 
Артем и привел приговор в исполнение - 1:2. Дальше - больше! Вышедший на замену Рябов 
уже в компенсированное время сделал счет равным!!! Павлов здорово сыграл в отборе, мяч 
отскочил к Григорику, который отпасовал Сантрапинских. Женя бросил в контратаку по 
правому флангу Гвоздевича, который идеально выкатил в центр штрафной на набегающего 
Славика!!! Сказка, а не гол - 2:2! Вот так, имея ощутимое превосходство на протяжении 
большей части поединка, наши ребята в итоге довольстовались только одним очком, 
вырванным в меньшинстве. Пусть эта боевая мировая станет подарком горнякам Кривбасса 
в этот праздничный для них день! 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» из Сум 
 

КІЛЬКА СЛІВ ПІСЛЯ МАТЧУ 

 
ЮРИЙ ЯРОШЕНКО: «У НАС 

МОЛОДАЯ КОМАНДА» 
 

- Нам, конечно, было 

очень сложно начинать матч в 

психологическом плане, потому что 

две последние игры мы провели 

неудачно в плане результата. 

Первый тайм вроде бы выглядели 

неплохо. Лучше, чем в прошедших 

двух играх. Но концовка привела к 

поражению. Сложный соперник, 

Кривой Рог на сегодняшний день 

укомплектован лучше.  . Думали, 

что третья игра криворожан за 

восемь дней - команды не хватит 

функционально. Выдержали, и даже 

в меньшинстве сравняли счет. А у 

нас молодая команда. Оказались в 

большинстве и почему-то перестали 

играть в футбол. Забей третий мяч.. 

По итогу и результату - моя вина: 

выпустил футболистов, которые не 

усилили, а ослабили игру. Команда 

молодая. Матч сложный. Соперник 

с характером, провели последние 

пять игр удачно, и находились на 

психологическом подъеме. 

Случилось то, что случилось. Все 

равно 2:2 после тех игр, которые 

мы провели - положительный 

результат. Качество футбола 

моментами удовлетворяет, 

моментами - нет. 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: «ВЫТАЩИЛИ МАТЧ 
БЛАГОДАРЯ ГОРНЯЦКОМУ ХАРАКТЕРУ» 

 

- Впечатление от матча двоякое. Первый тайм 
играли неплохо, создали много голевых моментов. 
Считаю, пять чистых моментов, которые должны были 
забивать, но пропустили с обидного пенальти. Разбирали 
эпизод: наш игрок неправильно сыграл при стандартном 
положении. Во втором тайме вышли и вновь начали 
создавать моменты, но забить не могли. Наверное, Бог от 
нас отвернулся... Пропустив второй мяч, ребята все же 
проявили настоящий горняцкий характер, наш 
криворожский. Вытянули такую непростую игру 
вдесятером. Забили два гола, можно сказать, спасли 
матч. Очень благодарен всем ребятам за 
самоотверженность и бойцовский характер! За то, что они 
не дрогнули, а продолжали играть в наш футбол и 
добились положительного результата с такой хорошей 
командой. 

- Поздравляем вас с Днем шахтера! Скажите, 
если бы вы раньше остались вдесятером, могли 
выиграть? 

- Спасибо. Это риторический вопрос. Забили два 
гола в меньшинстве. Возможно, Серега Нудный нам 
мешал? (улыбается). В свою очередь, хочу поздравить 
криворожских шахтеров с их праздником. Мы играем, 
считаю, для них. Для жителей Кривого Рога. 

- Вы сказали, что сумчане выглядели 
хорошо. Как они сыграли, на ваш взгляд, в роли 
хозяев? 

- Они стараются играть в комбинационный 
футбол, мы знаем эту команду. В прошлом чемпионате 
два раза им уступили. Просматривали их игры. Если 
честно, нравится как сумчане действуют на поле. Они 
играют в пас, за счет коротких и средних передач выходят 
из обороны в атаку. Мы не дали развивать атаки в их 
стиле и создали больше моментов, чем они. Вытащили 
матч благодаря характеру. 
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ОСТАННІЙ МАТЧ ФК «ТЕРНОПІЛЬ» 

 
ФК «Тернопіль» – «Іллічівець» Маріуполь – 1:1 (1:0). 16 серпня. Тернопіль. Міський 

стадіон. 2000 гл. +30 град. Арбітр – Олександр Павлюк (Київ).  

ФК «Тернопіль»: 12-Чернобай, 7-Курило, 4-Атласюк, 5-Клекот, 3-Дубчак, 8-Кондзьолка-к, 

9-Кіцак (20-Гром’як, 67), 2-Соколовський (15-Гаврилюк, 77), 19-Кривий (14-Різник, 90+2), 17-

Богданов, 11-Полянчук. 
«Іллічівець»: 1-Гальчук, 5-Мігунов, 25-Дуць, 3-Вакуленко, 14-Скоблов (22-Суходуб, 57), 6-

Кольцов, 11-Іванісеня (19-Ілюк, 46), 7-Глущук, 9-Безбородько (21-Янаков, 75), 23-Єфремов, 18-Цюпа. 

Голи: 1:0 – І. Курило (39); 1:1 – С. Вакуленко (90+4). 
Попередження: Соколовський (34), Богданов (60), Кондзьолка (60) – Глущук (60). 

Вилучення: Дуць (53), Кондзьолка (88). 
 

Поєдинок 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги між командами 

ФК «Тернопіль» та маріупольським «Іллічівцем» мав велике значення для обох команд. Гості після 
останніх невдач мали підтверджувати свої серйозні зазіхання до повернення в число команд, які 

ведуть боротьбу за здобуття путівки до Прем’єр-ліги, тернополянам ж потрібно було реабілітуватися 

за розгромну поразку в Кіровограді. В підсумку, команди очки поділили порівну. Гра розпочалася з 
перевагою господарів. Однак, до справді небезпечних моментів 

справа довго не доходила. На гру команд, очевидно, вплинула 

спека, але за перші півгодини вони на двох жодного разу не 
завдали удару в ствір воріт. Біля воріт гостей відзначимо два 

удари головою: спочатку Сергій Атласюк пробив над 

поперечиною, а пізніше й Ігор Курило не поцілив у рамку після 
кутового. Гості також обмежилися напів моментами. 

Найнебезпечніший з них був у Дениса Безбородька, який після 

гострого прострілу не зумів завдати влучного удару з кута 
воротарського майданчика. У такій важкій і в’язкій грі дуже 

важливо було забити першими, і це вдалося ФК «Тернопіль». 

М’яч після чергового кутового від Віталія Богданова знайшов на 
лінії воротарського майданчика голову Ігоря Курила. І той в 

падінні, «щучкою», пробив головою повз голкіпера гостей – 1:0. 
Так завершився перший тайм. У другій половині хід гри не 

змінився. Гостям ніяк не вдавалося налагодити атакувальну гру, 

а ФК «Тернопіль» занадто рано почав грати на утримання. Як наслідок, до небезпеки доходило вкрай 
рідко, а тут ще центральний захисник гостей Дуць не вгледів за Тарасом Кривим – тернополянин 

вискакував на побачення з голкіпером гостей і маріупольцю нічого не залишалося, як сфолити. Арбітр 

відразу витягнув червону картку, і гості залишилися в меншості. Перспективний штрафний взявся 
виконувати Сергій Полянчук. Воротар його удар потягнув, але перевів м’яч лише у поперечину. При 

чому відскочила сфера на лінію воріт (можливо, і за лінію). Першим на добивання встиг Віталій 

Богданов, який переправив м’яча у сітку, але у нього арбітр зафіксував офсайд. Після цього гра знову 
набула спокійного характеру, який зберігався майже до фінального свистка. У гостей можна 

відзначити два дальніх удари від Кольцова, але в першому випадку м’яч «просвістів» біля штанги, а в 

другому - його в нижньому куті забрав тернопільський кіпер Чернобай. Тернополяни ж більше думали 
про безпеку своїх воріт, ніж про атаки. Із своїм завданням господарі поралися впевнено, лише за 

винятком епізоду на 88-ій хвилині, коли Андрій Кондзьолка отримав другу жовту картку і вилучення 

за зрив атаки. І коли вже здавалося, що матч завершиться перемогою господарів… «Іллічівець» забив. 
Одну з останніх атак маріупольців тернополяни неправомірно зупинили в метрі від лінії штрафного. 

Удар взявся виконувати Вакуленко, який вирішив не перекидати «стінку», а пробив прямісінько у 

«воротарську» «дев’ятку». Голкіпер господарів чомусь почав рухатися у протилежний кут, не встиг 
перегрупуватися, очевидно, йому заважали у гравці гостей, які прилаштувалися до стінки, і пропустив 

– 1:1. І практично відразу арбітр дав фінальний свисток… 

http://fc.ternopil.ua 
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«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ 
 

 
 

 

 

 
 

 

АНДРІЙ РІЗНИК - НАПАДНИК ФК “ТЕРНОПІЛЬ» – ДРУГИЙ У РЕЙТИНГУ 
НАЙМОЛОДШИХ ФУТБОЛІСТІВ, ЯКІ ГРАЛИ У КУБКУ УКРАЇНИ  
 

Нападник ФК “Тернопіль» – другий у рейтингу наймолодших футболістів, які грали у 
кубку України в третьому тисячолітті! Кубковий 
матч ФК «Тернопіль» – «Металург» 
(Запоріжжя) запам’ятався не лише перемогою 
муніципалів (3:1). У компенсований арбітром 
час в складі муніципалів на полі з’явився 
Андрій Різник (15.03.2000 р.н.). Покопавшись 
в архівах, стало зрозуміло, що він другий у 
рейтингу наймолодших учасників Кубка 
України в третьому тисячолітті(!). У матчі з 
«Металургом» йому виповнилося 15 років, 5 
місяців і 7 днів. Натомість 22 липня 2015 року 
в кубковому матчі "Реал Фарма" (Одеса) – 
"Кристал" (Херсон) в складі гостей вийшов на 
заміну Ілля Шевцов (13.04.2000 р.н.), котрий 
майже на місяць молодший за тернополянина. 
Якщо ж брати всю історію Кубків незалежної України (починаючи з 1992 року), то молодшим 
за нашого Різника і херсонця Шевцова є, ймовірно, лише чернігівчанин Руслан Єрмоленко, 
котрий у 1998 році дебютував у Кубку (виступаючи за київське «Динамо-3»), маючи неповних 
15 років. 

 

матч №4(316) 
26  серпня 2015 р., 17:30, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 280С, 1612 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

2:1 
(1:1) 

«Черкаський 
Дніпро» 

1 Ганєв Геннадій Арбітри: 
М.Кривоносов (Київ) 

О.Целовальник (Донецьк) 
С.Толмачов (Маріуполь) 

1 Мирний Віталій 

2 Солдат Ігор 2 Гонщик Вадим 

3 Баєнко Володимир  Шопін Володимир (62) 

4 Павлов Віталій 3 Тарасенко Олег 

5 Гвоздевич Сергій Голи: 
Бушман (16) 

Солдат (23) 
Баєнко (55) 

4 Бурлін Анатолій 

6 Ямполь Ярослав 5 Давидов Олег 

 Сантрапінських Євг. (64) 6 Кошка Олег 

7 Дорош Роман 7 Скарлош Андрій 

 Рябов В’ячеслав (72) 

Попередження: 
Нудний (26) 

Тарасенко (45+2) 
Рябов (79) 
Сітало (85) 

 Качур Руслан (72) 

8 Григорик Андрій 8 Бушман Юрій 

9 Боровський Богдан  Сафонов Ол-ндр (64) 

10 Сергій Нудний 9 Мединський Ігор 

 Чечеленко Влад-в (89) 10 Скепський Денис 

11 Сітало Артем  11 Батальський Ол-ндр 

Гурін Роман 
Тєрєхов Артем 
Дацюк Роман 
Прошенко Артем 

Будюк Орест 
Кошадзе Леван 
Синєгуб Олег 
Лісовий Максим 

Вилучення: 
Кошка (53) 

Геннадій Приходько Тренери Ігор Столовицький 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

 

В ГОСТЯХ У НАШЕГО КЛУБА ПОБЫВАЛ ПРЕЗИДЕНТ ПФЛ 
 

В гостях у ФК «Горняк» побывали президент ПФЛ Сергей Макаров, инспектор ПФЛ 
Евгений Мороз, глава профсоюза «Футбол Украины» Игорь Гатауллин и его помощник Егор 
Копылов. Целью визита делегации было ознакомление с инфраструктурой ФК «Горняк» и 
предоставление полезной информации. Гостей встретило руководство «Горняка» президент 
Константин Караманиц и генеральный директор Владимир Колос, после чего все побывали 
на спортивных сооружениях, входящих в инфраструктуру клуба. Делегация посетила учебно-
тренировочную базу, стадионы, осмотрела футбольные поля, находящиеся, к слову, в 
отличном состоянии. Руководство ответило на все интересующие гостей вопросы, рассказали 
и о развитии футбола в нашем регионе. Затем гости встретились с футболистами и 
тренерами нашей команды. «Горняки» просмотрели видеоролик, касающийся борьбы с 
расизмом, услышали много полезной информации. В частности, им показали пример верно 
составленного контракта. Сегодняшнее мероприятие прошло в хорошей дружеской 
атмосфере. Все участники остались довольны итогами встречи. Столичные гости отметили, 
что далеко не все клубы ПФЛ на сегодняшний день имеют столь прочный фундамент для 
развития, а также поблагодарили за теплый прием. ФК «Горняк», в свою очередь, благодарит 
делегацию ПФЛ за визит, и надеется на подобные плодотворные встречи в дальнейшем. 

 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  

 

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА. "ГОРНЯК-ВЕТЕРАН" НАЧАЛ ВТОРУЮ ЧАСТЬ СЕЗОНА 
 

Криворожский «Горняк-Ветеран» начал вторую часть сезона Высшей лиги 
чемпионата города-2015. В перенесенной игре 10 тура наша команда неожиданно не сумела 
справиться с «Депором», а в 15 туре свела к ничьей встречу с одним из конкурентов за 
медали - «Металлургом». Матч следующего 16 тура с «Лозоваткой» перенесен на более 
поздний срок. «Ветераны» продолжают находиться на втором месте турнирной таблицы. 

Турнирное положение: 1. ФК «Лозоватка» - 37 очков (15 игр). 2. «Горняк-Ветеран» 
- 30 (15). 3. «Металлург» - 30 (15). 4. «Пенуэл» - 28 (15). 5. «Энергетик» (Зеленодольск) - 24 
(15)… 10. СевГОК - 14 (14). 11. «Колос» (Новополье) - 7 (13). 12. «Молодость» - 3 (15). 

 

«Депор» (Кривой Рог) - «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог) - 2:0 (0:0). 15 августа 
2015 года. Чемпионат Кривого Рога-2015. Высшая лига. 10 тур. Кривой Рог. Стадион 
«Шахта Октябрьская». 9:00.  

«Горняк-Ветеран»: Геннадий Головенко - Владимир Колос, Валентин Платонов, 
Сергей Михалевский, Юрий Мукан - Владислав Головенко, Николай Черник, Андрей Шмат, 
Владимир Гринь, Орест Атаманчук (к) - Константин Караманиц (Евгений Козлов), Евгений 
Арбузов. 

Голы: Александр Стадник, 75 (1:0). Сергей Гардаш, 79 (2:0). 
 

«Горняк-Ветеран» (Кривой Рог) - «Металлург» (Кривой Рог) - 2:2 (1:1). 21 
августа 2015 года. Чемпионат Кривого Рога-2015. Высшая лига. 15 тур. Кривой Рог. 
Стадион «Шахта Октябрьская». 18:15. 

«Горняк-Ветеран»: Геннадий 
Головенко - Владимир Колос, Сергей 
Михалевский, Юрий Мукан, Михаил 
Чернявский - Максим Маслов (Геннадий 
Приходько), Андрей Шмат, Валентин 
Платонов, Орест Атаманчук (к) - 
Константин Караманиц, Евгений Арбузов. 

Голы: Валентин Платонов, в 
свои ворота, 33 (0:1). Евгений Арбузов, 
35 (1:1). Максим Тарасюк, 55 (1:2). Евгений Арбузов, с пенальти, 78 (2:2). 
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1/8 КУБКА УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 
 

 
 

Базовий день проведення 

перших матчів 1/8 фіналу Кубку 

України – 23 вересня, а повторних 

зустрічей – 28 жовтня. 
 

ПЕРВАЯ ЛИГА. СБОРНАЯ 5-ГО ТУРА 
Football.ua в символическую сборную тура включил двух горняков Кривого Рога 

 
 

Правый защитник – Игорь Солдат 
 

Солдат обычно играет на правом фланге 
обороны (на эту позицию ставим его и в нашей 

символической сборной), но в матче с 

черкассцами тренерский штаб криворожан 
использовал его универсализм и в интересах 

команды выставил на противоположном краю. 

И Игорь оправдал доверие тренеров. Он 

довольно надежно отыграл против таких 

сильных соперников, как Медынский и 

Скепский, а еще в важнейший момент сравнял 
счет, проявив недюжинное мастерство и 

хладнокровие в завершении. 

 

Центральный защитник – Владимир Баенко 
  

При ничейном счете уже после перерыва Баенко 
смог переломить ход поединка. Он еще со своей 

половины начал стремительную контратаку и не 

выключился из борьбы, а в важнейший момент сам 
оказался на месте центрфорварда и вынудил 

соперника на фол, завершившийся удалением и 

опаснейшим штрафным. Владимир лично 

вызывался его исполнить и красивейшим ударом 

поразил ворота. Его гол оказался победным, но мы, 

все же, ради справедливости отметим, что в одном 
моменте наш герой мог и до автогола дойти, но 

выручил вратарь. 
 

Гол тура – Владимир Баенко (Горняк). Тот случай, когда центрбека вполне можно 
ставить даже не в защиту, а в нападение. Владимир больше отметился даже не в 
оборонительных действиях своей команды, а именно в атаке, где стал главным действующим 
лицом. На нем свое удаление заработал Кошка, и он же сумел заработать штрафной, с 
которого сам же и забил решающий гол. 
 

"ГОРНЯК" ПОКИНУЛ ПРОШЕНКО 
 

 

ФК «Горняк» досрочно расторгнул контракт с 25-летним 
полузащитником Артемом ПРОШЕНКО. Соглашение разорвано по 
обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне Прошенко провел в 
составе «горняков» 6 матчей (297 минут). В его пассиве - 3 
предупреждения. ФК «Горняк» благодарит Артема за сотрудничество 
и желает успехов в дальнейшей карьере. Напомним, в этом году 
Кривой Рог уже покинули вратарь Руслан Зарубин, защитники Игорь 
Чередниченко, Илья Ходуля, Игорь Буряк, полузащитник Александр 
Горват, нападающий Юрий Перин. Подписаны защитники Евгений 
Сантрапинских, Артем Терехов, полузащитники Александр Снижко, 
Олег Луценко (аренда), Игорь Яровой, нападающий Роман Дацюк. 

 

28 серпня відбулося жеребкування 1/8 фіналу 

розіграшу Кубка України сезону 2015/2016 рр. За вихід 

до наступної стадії змагань на цьому етапі 

боротимуться 10 команд Прем’єр-ліги та 6 

представників Першої ліги.  У підсумку, визначилися 

наступні футбольні протистояння: 
 

«Чорноморець» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) 
«Зірка» (Кіровоград) – «Олександрія» 

«Миколаїв» – «Волинь» (Луцьк) 
«Гірник» Кривий Ріг – «Сталь» Дніпродзержинськ 

«Геліос» (Харків) – «Зоря» (Луганськ) 
«Олімпік» (Донецьк) – «Дніпро» (Дніпропетровськ) 

«Тернопіль» – «Шахтар» (Донецьк) 
«Оболонь-Бровар» (Київ) – «Динамо» (Київ) 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«ТЕРНОПІЛЬ» 
 

Тернопіль 

  

Воротарі 
ГАНЄВ Геннадій 15.05.90 №30 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 
   

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 
БРИНЬКО Олександр 13.05.89 №26 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 
САНТРАПІНСЬКИХ Євген 21.10.87 №27 
СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №4 
ТЄРЄХОВ Артем 31.03.92 №3 

Півзахисники 
БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 
БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.85 №21 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 
ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
ЛУЦЕНКО Олег 14.02.93 №88 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №16 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
СНІЖКО Олександр 20.08.96 №24 
ЯМПОЛЬ Ярослав 21.04.90 №89 
ЯРОВИЙ Ігор 08.04.96 №19 

Нападаючі 
ДАЦЮК Роман 07.09.88 №17 
СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ЧЕЧЕЛЕНКО Владислав 19.07.93 №9 
   

 

Воротарі 
КРАВЧУК Володимир 09.08.98 №77 
ЧЕРНОБАЙ Сергій 17.12.92 №12 
   

Захисники 
АТЛАСЮК Сергій 31.05.87 №4 
ДУБЧАК Андрій 22.06.86 №3 
КЛЕКОТ Степан 18.03.86 №5 
КУРИЛО Ігор 03.05.93 №7 
МУЗИКА Олександр 14.03.91 №21 
   
   

Півзахисники 
БОГДАНОВ Віталій 22.02.90 №17 
ГАВРИЛЮК Роман 28.01.90 №15 
ГРОМ’ЯК Тарас 19.03.93 №20 
КОНДЗЬОЛКА Андрій 16.03.83 №8 
КРИВИЙ Тарас 24.12.95 №19 
ПОЛЯНЧУК Сергій 19.03.88 №11 
СОКОЛОВСЬКИЙ Юрій 11.04.95 №2 
ЧОРНИЙ Василь 30.10.87 №10 
   
   

Нападаючі 
ДОРІ Артур 01.10.95 №23 
РІЗНИК Андрій 15.03.00 №14 
   
   

 

Тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Василь ІВЕГЕШ 

 


