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ФУÒБÎËЬНÈЙ КËУБ
«КÀРÏÀÒÈ»

Реêв³зиòи êлóбó

Рік заснування: 1963
Клубні кольори: зелено-білі
Поштова адреса: 
79005, м. Львів, а/с 551
електронна адреса: 
http://www.fckarpaty.lviv.ua
E-mail: office@fckarpaty.lviv.ua
Домашній стадіон: 
«Україна» (28051 глядач)
Головний тренер: Олег Кононов

ПОЧесНиЙ ПРезидеНТ

Ïеòðî
ÄÈМІНÑЬКÈЙ

В³зиòêà

Єдина невищолігова команда, що володіла Кубком сРсР (1969 р.). Найкращий результат у вищій 
лізі сРсР, де «Карпати» виступали у 1971-1977, 1980 роках, – 4-е місце (1976 р. – весна та 1976 р. –  
осінь). Найбільше матчів у чемпіонатах сРсР провів Лев БРОВАРсЬКиЙ – 412 (1968-1980 рр.). Най-
кращий бомбардир – Володимир дАНиЛюК (88 м’ячів, 1966-1978 рр.). Рекордсмен команди за 
сезон – степан юРЧишиН (42 м’ячі, 1979 р.). У вищій лізі України «Карпати» виступали з сезонів 
1992 р. по 2003/04 рр. Найкращий результат – 3-тє місце (сезон 1997/98 рр.). загалом у 486 мат-
чах у вищій лізі: +176=132-178, м’ячі 542-555. Найбільша перемога – 5:0 («Чорноморець», 1999 р.).  
Найбільші поразки – 1:6 («Кремінь», 1996 р.), 0:5 («шахтар», 2004 р.). Найбільше матчів за клуб провів 
Олександр ЧижеВсЬКиЙ (225). Найкращий бомбардир – Андрій ПОКЛАдОК (54 м’ячі). Рекордсме-
ни клубу за сезон – Іван ГеЦКО та Олександр ПАЛяНиЦя (по 16 м’ячів, 1998/99 рр.). Фіналіст розігра-
шу Кубка України 1992/93, 1998/99 рр. Учасник розіграшу Кубка володарів кубків (1970, 1993 рр.) 
та Кубка УЄФА (1999 р.). 6 березня 1992 року саме півзахисник «левів» Анатолій МУщиНКА забив в 
Одесі перший гол в історії національних чемпіонатів незалежної України (20 хв. матчу проти «Чор-
номорця»). саме на стадіоні «Україна» 30 липня 2000 року багатолітній чемпіон, київське «динамо», 
вперше за 8 років змагань у чемпіонатах України програв із різницею у 2 м’ячі (2:0).
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«КРИвБАС»
КРиВиЙ РІГ

22.11.2009

14 тур
«КАРПАТИ»

ЛЬВІВ1:2

ñóõиé лиñò

22 листопада 2009 р. 15:00. 14 тур. Кривий Ріг. стадіон «Металург».
Судді: дердо (Іллічівськ), Бицкало (Одеса), Литвинов (Луганськ).
«Кривбас»: Кернозенко, сердюк, допілка (Мелащенко, 84), Карпенко, жданов, Опря, Бюлюкбаші, Булку (Богома-
зов, 81), Бартуловіч, Максимов, Каракевич (Івашкевічус, 79).
Запасні: Хіді, Комарницький, Аголлі, штурко.
Головний тренер: Олег Таран.
«Карпати»: Тлумак, Мілошевіч, Тубіч, Федецький, Ощипко, Ґодвін, Худоб`як (Кополовець, 89), Кожанов (Батіста, 55), 
Ткачук (Ґурулі, 73), Голодюк, Кузнецов.
Запасні: Новак, Є. Тарасенко, зеньов, Петрівський.
Головний тренер: Олег Кононов.
Голи: Бартуловіч, 28 (пен.) – Голодюк, 6, Кузнецов, 81.
Попередження: Максимов, 40, сердюк, 56 – Голодюк, 40, Ґодвін, 58.

ÃÎËÎВНÅ – РÅЗУËЬÒÀÒ
сила інформаціїwww.zik.com.ua
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Зігравши далеко не кращий матч у сезоні, «Кар-
пати» зуміли в Кривому Розі взяти гору над місцевим 
«Кривбасом», який виграв дві попередні домашні 
зустрічі. 

«Кривбас», незважаючи на статус господаря, роз-
почав гру обережно і дозволив «Карпатам» з перших 
хвилин почати вести свої атакувальні дії. В підсумку, над-
мірна обережність коштувала «Кривбасу» дуже дорого. 
На 7-ій хвилині Голодюк, отримавши передачу на лівому 
фланзі, прокинув м’яч поміж ніг Максимову, змістився в 
центр і з правої дальнім ударом вгатив круглого у дальню 
дев’ятку: такі удари воротарі не беруть – 0:1.

Уже через три хвилини після того, як на табло загорі-
лися цифри 0:1, Голодюк ледь не подвоїв перевагу гостей. 
Після кутового з лівого флангу  Бюлюкбаші виніс м’яча з 
карного прямо на ногу хавбеку «Карпат», і той зльоту по-

ОФІЦІЙНА ПРОГРАМА №6

Ãîлîäþê зíîвó пîò³øив ôóòбîлüíиì øеäевðîì Кóзíеöîв: «Не ñеðäиñü, àле ÿ в³ä òебе вò³êàþ»

тужно пробив. Кернозенко навряд чи врятував би свою 
команду, але круглий просвистів над поперечкою...

ще одна пожежа у володіннях Кернозенка виникла 
на 18-ій хвилині, коли Худоб’як у карному господарів про-
кинув м’яча на Кузнецова, але голеадора «зелено-білих» 
на лінії воротарського майданчика випередив кіпер.

Одразу після цього епізоду перебіг подій на полі 
почав змінюватися не на користь гостей. Все почалося 
з того, що на 19-ій хвилині неузгодженість дій Тлумака і 
Мілошевіча призвела до небезпечного моменту біля на-
ших воріт, але минулося. Впродовж наступних семи хви-
лин «Кривбас» продовжував насідати, але діям команди 
Олега Тарана явно бракувало гостроти – оборона «зеле-
но-білих» легко розбиралася з передньою лінією госпо-
дарів. І тоді за справу взявся лівий хавбек криворіжців 
Бартуловіч. 



спочатку, на 26-ій хвилині, хорват промчав лівим 
флангом і з кута карного пробив –  м’яч пройшов над по-
перечкою. до речі, це був перший удар «Кривбаса» у мат-
чі. А за дві хвилини після зіткнення з Тубічем у штрафно-
му майданчику «Карпат» Бартуловіч опинився на газоні, і 
арбітр матчу дердо без вагань вказав на точку. Відверто 
кажучи, пенальті доволі сумнівний, а головне, виник він 
на рівному місці – жодної загрози воротам Тлумака не 
було й близько. 

 Пропущений гол вплинув на карпатівців негатив-
но. У діях наших гравців з’явилося дуже багато помилок, 
перш за все технічного плану, що аж ніяк не дозволяло 
їм демонструвати  комбінаційний футбол. Єдиним світ-
лим променем у грі «Карпат» в другій половині першого 
тайму був епізод на 39-ій хвилині, коли Артем Федецький 
отримав м’яча на своїй половині поля, пройшов метрів 
з 60, продерся крізь оборонців і опинився один проти 
Кернозенка, але кіпер кидком у ноги відвів загрозу. 

 другий тайм «Карпати» розпочали дуже невдало – 
гра у команди відверто не клеїлася. Гравці продовжували 
припускатися елементарних технічних помилок. довший 
час гості не могли навіть наблизитися до карного май-
данчика господарів, тож ні про які небезпечні моменти 
біля воріт Кернозенка й мови не могло бути. щоправда, 
і з боку «Кривбаса» особливо небезпечних дій ми не 
спостерігали. за такої гри нічия для «Карпат» виглядала 
як цілком прийнятний  результат. Однак виявилося, що 
галичан одне очко не влаштовує.

десь за 20 хвилин до фінального свистка «зелено-
білі» нарешті зуміли відсунути облогу своїх воріт ближче 
до центру поля і також почали намагатися щось створити 
на половині суперника. Непогану нагоду вийти вперед 
«Карпати» мали на 72-ій хвилині. Голодюк розрізав центр 
оборони пасом на Кузнецова, який виходив на рандеву 
з кіпером, але форварду забракло швидкості – першим 
на м’ячі був Кернозенко. А ще за п’ять хвилин вже Ґурулі, 
який чотири хвилини перед тим замінив Ткачука, з-за 
меж карного класно пробив зльоту – трохи вище. 

Активність «Карпат» не виявилася марною. На 81-ій 
хвилині галичани провели дві масовані атаки поспіль. 
І якщо першу з них оборона «Кривбаса» відбила, то в 
другій, після навісу Федецького з правого флангу, Кузне-
цов виграв боротьбу в повітрі у сердюка і з району 11-
метрової позначки головою пробив – м’яч від дальньої 
стійки опинився у воротах. 1:2 – і «Карпатам» залишалося 
лише втримати переможний результат.

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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Äàвиòü вàíòàæ àвòîðиòеòà?  З ð³äíиìи ôàíàìи íà ви¿зä³ ÿê вäîìà

 Ïîвеðíеííÿ велиêîãî ³ æàõливîãî ¥îäв³íà

 Кîли ðàä³ñòü îäíà íà вñ³õ 

Ëеãêî, ÿê íà òðеíóвàíí³  



ГОлОвНИЙ 
ТРеНеР
23.03.1966 р. 

Білорусь

Головний тренер
команди:
з 09.06.2008 р.

Îлеã
КÎНÎНÎВ

«КÀРÏÀÒÈ»
ËЬВІВ

ÑÅЗÎН
2009/2010

î.ê.

ПІвЗАхИСНИК
09.11.1985 р.
Грузія
Вага/зріст: 73/178
за «Карпати»:
30/1
У Вищій лізі:
30/1

Ñàíäðî
´óðóл³

10

ПІвЗАхИСНИК
13.06.1987 р.
Україна
Вага/зріст: 69/172
за «Карпати»:
47/7
У Вищій лізі:
48/7

äеíиñ
êîæàíîв

9

ПІвЗАхИСНИК
11.11.1983 р.
Нігерія
Вага/зріст: 73/178
за «Карпати»:
184/4
У Вищій лізі:
122/1

ñàìñîí
´îäв³í

7

ЗАхИСНИК
02.01.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 66/172
за «Карпати»:
1/–
У Вищій лізі:
1/–

àíäð³é
ñàãàéäàê

3�

ЗАхИСНИК
03.03.1983 р.
Україна
Вага/зріст: 74/189
за «Карпати»:
13/1
У Вищій лізі:
13/1

ºвãеí
òàðàñеíêî

33

ЗАхИСНИК
30.08.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 75/185
за «Карпати»:
2/–
У Вищій лізі:
2/–

àíäð³é
ãóðñüêиé

27

ЗАхИСНИК
03.02.1984 р.
Україна
Вага/зріст: 77/184
за «Карпати»:
89/2
У Вищій лізі:
55/2

Òàðàñ
Ïеòð³вñüêиé

1�

ЗАхИСНИК
08.04.1984 р.
сербія
Вага/зріст: 80/183
за «Карпати»:
19/–
У Вищій лізі:
19/–

íеìàíüÿ
òóб³ч

�

ЗАхИСНИК
03.11.1984 р.
сербія
Вага/зріст: 75/184
за «Карпати»:
35/–
У Вищій лізі:
35/–

³вàí
ì³лîøев³ч

�

вОРОТАР
06.12.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 84/192
за «Карпати»:
1/4п
У Вищій лізі:
1/4п

àíäð³é
íîвàê

21

вОРОТАР
22.04.1986 р.
Україна
Вага/зріст: 78/188
за «Карпати»:
31/25п
У Вищій лізі:
21/22п

³ãîð
îùипêî

8

ЗАхИСНИК
15.10.1985 р.
Україна
Вага/зріст: 72/175
за «Карпати»:
45/4
У Вищій лізі:
46/4

Þð³é
Мàðòиùóê

1

ЗАхИСНИК
09.06.1983 р.
Македонія
Вага/зріст: 81/186
за «Карпати»:
2/–
У Вищій лізі:
5/–

ВËÀÄÅ
ËÀЗÀРÅВÑКІ

àНÄРІЙ
òлóìàê

22

вОРОТАР
07.03.1979 р.
Україна
Вага/зріст: 81/188
за «Карпати»:
117/129п
У Вищій лізі:
111/144п

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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êеð³вíиöòвî. òðеíеðñüêиé øòàб ФК «êàðпàòи» лüв³в

Почесний президент – Петро диМІНсЬКиЙ.
Генеральний директор – Ігор дедишиН.
спортивний директор – степан юРЧишиН.
Головний тренер – Олег КОНОНОВ.
Тренери: Володимир БезУБ’яК, Олександр ГОРОБеЦЬ, 
Володимир ВАсюТиК, Роман ТОЛОЧКО.

òàêîæ ó зàÿвö³ êîìàíäи

№32   Іван Піцан
№47   Богдан Когут
№23   Олексій Родевич
№37   Ігор Тістик
№38   Олег Тарасенко
№39   Володимир Підвірний
№41   степан Гірський
№3      ярослав Куцяба
№29    Антон Луцик
№31   ярослав сворак
№36   Володимир Гудима
№40   Павло Гордійчук

ПІвЗАхИСНИК
02.01.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 70/177
за «Карпати»:
35/3
У Вищій лізі:
35/3

НАПАДНИК
06.05.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 67/179
за «Карпати»:
–/–
У Вищій лізі:
–/–

þð³é
ãàбîвäà

ПІвЗАхИСНИК
26.04.1985 р.
Україна
Вага/зріст: 82/184
за «Карпати»:
12/3
У Вищій лізі:
53/9

àðòеì
ôеäеöüêиé

��

ПІвЗАхИСНИК
20.02.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 81/182
за «Карпати»:
4/–
У Вищій лізі:
4/–

ÿðîñлàв
ìàðòиíþê

30

2�

îлеã
ãîлîäþê

ПІвЗАхИСНИК
18.11.1987 р.
Україна
Вага/зріст: 71/181
за «Карпати»:
59/1
У Вищій лізі:
54/1

àíäð³é
òêàчóê

2�

17

ПІвЗАхИСНИК
20.02.1985 р.
Україна
Вага/зріст: 66/175
за «Карпати»:
126/18
У Вищій лізі:
93/13

³ãîð
õóäîб’ÿê
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ПІвЗАхИСНИК
22.03.1987 р.
Україна
Вага/зріст: 77/187
за «Карпати»:
24/–
У Вищій лізі:
21/–

îлеã
æеíþõ

20

ПІвЗАхИСНИК
31.05.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 71/181
за «Карпати»:
5/–
У Вищій лізі:
5/–

вîлîäиìиð
б³äлîвñüêиé

28

НАПАДНИК
20.04.1989 р.
естонія
Вага/зріст: 72/183
за «Карпати»:
50/3
У Вищій лізі:
50/3

ñеðã³é
зеíüîв

11

НАПАДНИК
31.05.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 71/172
за «Карпати»:
5/1
У Вищій лізі:
5/1

ПІвЗАхИСНИК
13.02.1983 р.
Чорногорія
Вага/зріст: 73/178
за «Карпати»:
3/–
У Вищій лізі:
3/0

МËÀÄÅН
КÀØ×ÅËÀН

þð³é
ôóðòà

3�

НАПАДНИК
29.01.1984 р.
Україна
Вага/зріст: 68/171
за «Карпати»:
51/1
У Вищій лізі:
73/1

Миõàéлî
КÎÏÎËÎвеöü

18

НАПАДНИК
31.08.1982 р.
Україна
Вага/зріст: 83/191
за «Карпати»:
36/15
У Вищій лізі:
48/15

ñеðã³é
êóзíеöîв

79

НАПАДНИК
27.07.1980 р.
Бразилія
Вага/зріст: 80/186
за «Карпати»:
92/29
У Вищій лізі:
66/20

В³лüÿì
бàò³ñòà

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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Ім’я легендарного центрфорварда «Карпат» Яноша Габовди, одного з головних героїв кришта-
левої звитяги «зелено-білих» в 1969 році, добре відоме не лише ветеранам вболівальницького 
цеху, а й молодому поколінню шанувальників футболу нашого краю. Адже легенди про Атланта 
із Закарпаття, який з 9-им номером на спині захищав честь провідного клубу Західної України 
в кінці 60-их – на початку 70-их років минулого століття, по всьому регіону переповідають й по 
нинішній день. Та що там казати про Західну Україну, коли більшість уболівальників зі стажем 
на всіх теренах колишнього СРСР Яноша Габовду разом з донеччанином віталієм Старухіним 
вважають найкращим майстром гри на другому поверсі за всю історію радянського футболу. 
Ось так – не більше і не менше.

Àòлàíò 
³з Зàêàðпàòòÿ

Янош Габовда народився в селі Ключарки на Закарпатті в бага-
тодітній сім’ї. всього у Яноша було 12 братів і сестер. У той час для 99 
відсотків хлопчаків улюбленою розвагою був футбол. А єдиною про-
блемою в них був м’яч: у повоєнні часи для більшості дітвори справж-
ній м’яч був чи не найбільшою мрією у житті. Так що немає нічого див-
ного в тому, що Янош змалечку захопився футболом. Інша справа, що 

сила інформаціїwww.zik.com.ua

вже у підлітковому віці він нічим 
не поступався в грі дорослим 
мужикам. А перш за все на фут-
больному полі Габовду, завдяки 
антропометричним даним і пре-
красній загальній фізичній під-
готовці, вирізняло вміння грати 
головою. У його рідних Ключар-
ках в тому, що Янош обов’язково 
стане класним футболістом, не 
сумнівався ніхто.

свій шлях у футболі янош Га-
бовда розпочав в ужгородській 
«Верховині». згодом він подався 
у Підмосков’я, в місто серпухов, а 
вже звідти перебрався у вінниць-
кий «Локомотив». саме з Вінниці по 
завершенні сезону 1967 року яно-
ша в «Карпати» запросив тодішній 
керманич «зелено-білих» Василь 
Васильєв.

У новому для себе колективі 
Габовда одразу зайняв місце цент-
рального нападника і став однією з 
ключових фігур команди. Особливо 
яскраво талант закарпатського Ат-
ланта розкрився, коли «Карпати» 
очолив його земляк ернест юст.

Рослий і фізично міцний Га-
бовда, на манері гри якого позна-
чався  закарпатський темперамент, 
у штрафному майданчику супер-
ника діяв в британському стилі 
– замикав простріли, виграючи 
боротьбу за верхові м’ячі, скидував 
їх, немов на блюдці під удар парт-
нерам. Особливо ефектно вигляда-
ли моменти, коли після флангових 
навісів партнерів або подачі куто-
вих янош, протаранивши своєю 
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ßНÎØ ÃÀБÎВÄÀ

Народився 16 липня 
1941 року у селі Ключарки 
(Мукачівський район, закар-
патська область). зріст 184 
см, вага 79 кг. Вихованець 
закарпатського футболу. На-
падник. Кар’єра в «Карпатах»: 
1968/1971 рр. дебютував  
8 квітня 1968 р. у матчі проти 
калінінградської «Балтики». 

Всього у складі «Карпат» 
в чемпіонатах сРсР зіграв 140 
матчів, забив 67 голів. Майс-
тер спорту сРсР (1968 р.).  
Володар Кубка сРсР 1969 р. 
та переможець турніру пер-
шої ліги 1970 р. Кращий бом-
бардиром другої групи (клас 
«А») 1968 р. та першої ліги 
1970 р. (в обох сезонах забив 
по 24 голи). Входив до списку 

33-ох кращих футболістів України (1970 р.). 

Окрім «Карпат», виступав за команди міста серпухово (Московсь-
ка область, Росія), «Верховина» (Ужгород), «Локомотив» (Вінниця) і 
«Буковина» (Чернівці). Помер 16 липня 1986 року. Похований у селі 
Ключарки.
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статурою Атланта захист суперни-
ка, головою бив по воротах таким 
чином, щоб м’яч летів у рамку з від-
скоком від землі. зазвичай у таких 
ситуаціях кіпери були безсилі щось 
вдіяти: шкіряна куля, отримавши 
від дотику Габовди додаткове при-
скорення, під вулканічний рев три-
бун просто розривала сітку воріт 
суперника. саме в такий спосіб, 
відгукнувшись на передачу Левка 
Броварського, він приніс «Карпа-
там» перемогу в товариському мат-
чі з бразильським «Палмейрасом» у 
1970 році, коли трибуни львівської 
«дружби» (нині – «Україна») зібра-
ли рекордну кількість глядачів. А 
свою найціннішу в кар’єрі гольову 
передачу янош Габовда зробив 17-
го серпня 1969 року в фіналі Кубка 
сРсР проти ростовського сКА. На 
66-ій хвилині, за рахунку 1:1, цен-
трбек «Карпат» вчергове «пере-
бодав» на другому поверсі свого 
персонального опікуна Антоневи-
ча і м’яко скинув бальон під удар 
Булгакову, який перебував в районі 
11-метрової позначки. Хавбек про-
бив миттєво в дотик з такою силою, 
що кіперу ростовчан Кудасову не 
допомогла і його загальновизна-
на феноменальна реакція. 2:1 – і 
кришталева ваза отримала пропис-
ку в місті Лева.

Також не можна не згадати су-
перфеноменальний гол яноша Га-
бовди в 1970 році у ворота красно-
дарської «Кубані». Після його удару 
головою м’яч влетів під хрестовину 
воріт краснодарської команди. А 
феномен цього гола полягає в тому, 
що забив його закарпатський Атлант 
з відстані в 26 – 28 метрів. Коли м’яч 
затріпотів у сітці, глядачі стоячи ап-
лодували виконавцю добрих п’ять 
хвилин. 

своєю грою янош Габовда не 
лише приносив перемоги «Кар-
патам», а й частенько виводив з 
себе гравців команди суперника. 
Особливо нервували воротарі. А 
коли відчували свою безпорадність 
у боротьбі з Атлантом, то інколи 
переходили межі дозволеного. 
саме так вчинив в одному з матчів 
у 1971 році воротар московського 
«динамо» Пільгуй. У грі на виході 
він відверто кулаком «засадив» у 
голову карпатівцю. У яноша з голо-
ви пішла кров і він змушений був 
залишити поле. Але не надовго – лі-
карі перев’язали голову, і форвард, 

немов поранений боєць, повернув-
ся у гру. І в цьому був весь янош 
Габовда...

У «Карпатах» янош Габовда 
грав, як для тих часів, відносно не 
довго, лише чотири сезони – з 1968 
по 1971 рік. Але за цей період «зе-
лено-білі» виграли турнір другої 
групи класу «А» і лише суддівське 
свавілля у фінальній пульці не доз-
волило їм отримати  путівку у вищу 
лігу; завоювали Кубок сРсР; виг-
рали союзну першу лігу і вийшли 
таки в елітний дивізіон та в ньому 
закріпилися. Окрім того, «Карпати» 
з яношем Габовдою дебютували в 
Кубку кубків європейських країн, а 

янош Габовда пішов з «Карпат» 
у віці 30 років наприкінці 1971 року. 
Він повернувся у вінницький «Локо-
мотив», звідки його на початку 1968 
року й запросили в львівську коман-
ду. У Вінниці він відіграв два сезони, 
а потім ще стільки ж провів у складі 
чернівецької «Буковини». Але в цих 
командах його гра нагадувала лише 
бліду тінь того Габовди, якого всі 
знали з «Карпат».

Усього в чемпіонатах сРсР 
янош за «Карпати» зіграв 140 мат-
чів, у яких забив 67 голів. Напевне, 
надто рано закарпатський Атлант 
поїхав зі Львова. А найприкріше, що 
янош не зумів по-філософськи пос-

9

головне, своєю грою збирали пере-
повнені трибуни вболівальників не 
лише у Львові, а й по всьому союзу 
та народили той незабутній і не-
вмирущий карпатівський дух, слава 
про який живе й понині. А ще Габов-
да двічі, у 1968 і 1970 роках, ставав 
найкращим бомбардиром союзної 
першості, забивши в обох сезонах 
по 24 голи.

тавитись до розлучення з клубом, 
в якому здобув футбольну славу. В 
результаті його подальша кар’єра, 
та й життя загалом, пішли зовсім не 
тим шляхом... Напевно символічним 
є і той факт, що помер янош Габовда 
в день свого народження: 16-го лип-
ня 1986 року йому виповнилося 45. 
Поховали яноша в селі Ключарки на 
закарпатті.

äîв³äêà
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ПІвЗАхИСНИК
16.05.1980 р.
Україна
Вага/зріст: 85/186
за «Іллічівець»:
34/5
У Вищій лізі:
134/15

вàäиì
ìелüíиê

�

ЗАхИСНИК
31.03.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 73/182
за «Іллічівець»:
11/–
У Вищій лізі:
12/–

àíäð³é
ãðиãîðиê

2�

ПІвЗАхИСНИК
22.06.1983 р.
Україна
Вага/зріст: 68/180
за «Іллічівець»:
46/2
У Вищій лізі:
97/3

àäð³àí
пóêàíич

�

ЗАхИСНИК
15.02.1985 р.
Україна
Вага/зріст: 85/190
за «Іллічівець»:
43/–
У Вищій лізі:
81/1

Іãîð
чóчìàí

2�

ЗАхИСНИК
03.01.1979 р.
Литва
Вага/зріст: 80/185
за «Іллічівець»:
13/–
У Вищій лізі:
13/–

ìàíòàñ
ñàìóñ³îвàñ

3

ЗАхИСНИК
10.02.1986 р.
Україна
Вага/зріст: 71/181
за «Іллічівець»:
3/–
У Вищій лізі:
13/–

ÿðеìà
êàвàö³в

23

ЗАхИСНИК
26.01.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 64/176
за «Іллічівець»:
–/–
У Вищій лізі:
–/–

ðîìàí
пеòðîвич

18

ЗАхИСНИК
20.01.1981 р.
Україна
Вага/зріст: 74/179
за «Іллічівець»:
30/–
У Вищій лізі:
67/–

àðòеì
ñàв³í

1�

вОРОТАР
27.10.1977 р.
Україна
Вага/зріст: 79/187
за «Іллічівець»:
–/–
У Вищій лізі:
89/108п

Îлеã
îñòàпеíêî

12

вОРОТАР
24.03.1977 р.
Україна
Вага/зріст: 85/191
за «Іллічівець»:
13/22п
У Вищій лізі:
138/180п

вñевîлîä
ðîìàíеíêî

1

ЗАхИСНИК
07.09.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 74/182
за «Іллічівець»:
13/–
У Вищій лізі:
14/–

ñòàí³ñлàв
ìиêиöеé

2

ГОлОвНИЙ 
ТРеНеР

28.07.1973 р. 
Україна

Головний тренер 
команди:
з 05.08.2009 р.

Іллÿ
близíþê

I.B.

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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êеð³вíиöòвî. òðеíеðñüêиé øòàб ФК «ІËËІ×ІВÅÖЬ» МÀРІУÏÎËЬ

Президент – Володимир БОЙКО.
Перший віце-президент – юрій ХОТЛУБеЙ.
Головний тренер – Ілля БЛизНюК.
Тренери: Володимир МАКАРеНКО, Олександр ВОЛКОВ.

ПІвЗАхИСНИК
01.04.1985 р.
словенія
Вага/зріст: 73/174
за «Іллічівець»:
1/–
У Вищій лізі:
1/–

äàðêî
бîéîвич

ПІвЗАхИСНИК
12.09.1986 р.
Україна
Вага/зріст: 70/174
за «Іллічівець»:
30/4
У Вищій лізі:
92/10

êîñòÿíòиí
ÿðîøеíêî

9�

ПІвЗАхИСНИК
02.01.1985 р.
Україна
Вага/зріст: 70/178
за «Іллічівець»:
16/1
У Вищій лізі:
33/1

îлеêñàíäð
ñиòíиê

7

ПІвЗАхИСНИК
23.10.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 67/171
за «Іллічівець»:
3/–
У Вищій лізі:
3/–

ПІвЗАхИСНИК
11.05.1984 р.
Україна
Вага/зріст: 78/181
за «Іллічівець»:
146/17
У Вищій лізі:
150/17

³вàí
êðивîøеºíêî

11

àðòеì
чîðí³é

13

ПІвЗАхИСНИК
05.10.1980 р.
Білорусь
Вага/зріст: 80/187
за «Іллічівець»:
33/6
У Вищій лізі:
153/17

ì³êàлàé
êàøевñê³

17

ПІвЗАхИСНИК
04.06.1990 р.
Україна
Вага/зріст: 69/183
за «Іллічівець»:
4/–
У Вищій лізі:
4/–

àðòóð
зàпàäíÿ

22

ПІвЗАхИСНИК
11.05.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 79/180
за «Іллічівець»:
16/3
У Вищій лізі:
16/3

Іãîð
òиùеíêî

19

ПІвЗАхИСНИК
04.01.1981 р.
Білорусь
Вага/зріст: 82/187
за «Іллічівець»:
38/–
У Вищій лізі:
123/3

пàвел
ê³ðилüчиê

33

НАПАДНИК
27.01.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 79/185
за «Іллічівець»:
11/2
У Вищій лізі:
11/2

ПІвЗАхИСНИК
30.11.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 69/178
за «Іллічівець»:
–/–
У Вищій лізі:
–/–

äìиòðî
ñêîблîв

��

ПІвЗАхИСНИК
25.02.1986 р.
Україна
Вага/зріст: 71/181
за «Іллічівець»:
–/–
У Вищій лізі:
10/1

àíòîí
ãàé

20

îлеêñàíäð
êàñ’ÿí

27

ПІвЗАхИСНИК
07.06.1985 р.
Україна
Вага/зріст: 80/185
за «Іллічівець»:
1/–
У Вищій лізі:
46/1

ªвãеí
øìàêîв

�0

НАПАДНИК
04.11.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 76/179
за «Іллічівець»:
4/–
У Вищій лізі:
4/–

Îлеêñàíäð
êечеäæ³

77

НАПАДНИК
17.05.1986 р.
Бразилія
Вага/зріст: 72/179
за «Іллічівець»:
21/3
У Вищій лізі:
21/3

ËІМÀ

28

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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ФУÒБÎËЬНÈЙ КËУБ
«³лл³ч³веöü»

Реêв³зиòи êлóбó

Рік заснування: 1960
Клубні кольори: 
червоно-сині
Поштова адреса: м. Маріуполь, 
вул. Євпаторійська, 45-а
електронна адреса: 
http://www.fcilich.com
E-mail: fcmm@fcilyich.com.ua
Стадіон: «Іллічівець» (12 680 місць)
Головний тренер: Ілля Близнюк ПРезидеНТ

Вîлîäиìиð
БÎЙКÎ

ìиíóле ³ ñüîãîäеííÿ

заснований на базі команд «Авангард» (жданов – попередня назва Маріуполя) та «шахтар» (Рутченково). 
Виступала під назвами «Авангард», «Металург» (1971-1973, 1996-2002 рр.), «Локомотив» (1974/1975 рр.), «Но-
ватор» (1976-1991 рр.), «Азовець» (1992-1995 рр.). сучасна назва з 17 грудня 2002 р. і пов’язана з назвою гене-
рального спонсора клубу – ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», голова правління якого 
Володимир Бойко і є почесним президентом «Іллічівця».

У чемпіонатах сРсР наші гості виступали з 1960 до 1989 р. (з перервами у 1965 та 1974 рр.). 
Найкращий результат: бронзові медалі у чемпіонаті 1963 р. 
Проведено 1164 гри: + 362=312-490, різниця м’ячів 1195 – 1486. 

А ось підсумки виступів «Іллічівця» у національних чемпіонатах:
сезон Ліга І В Н П М Місце Команд
1992 Перша 26 10 4 12 36-39 10 14
1992/93 рр. друга 34 9 11 14 34-47 13 18
1993/94 рр. друга 42 16 7 19 43-58 12 22
1994/95 рр. друга 42 17 6 19 37-55 12 22
1995/96 рр. друга 38 30 4 4 70-24 1 20
1996/97 рр. Перша 46 29 6 11 92-56 3 24

Примітка: Рішенням ПФЛ вийшли до вищої ліги замість «Динамо-2»
1997/98 рр. Вища 30 8 9 13 27-48 12 16
1998/99 рр. Вища 30 14 6 10 35-27 5 16
1999/2000 рр. Вища 30  13 3 14 49-48 8 16
2000/2001 рр. Вища 26 13 4 9 35-26 4 14
2001/2002 рр. Вища 26 6 8 12 29-42 10 14
2002/2003 рр. Вища 30 8 10 12 34-38 10 16
2003/2004 рр. Вища 30 10 10 10 34-36 8 16
2004/2005 рр. Вища 30 12 8 10 38-34 5 16
2005/2006 рр. Вища 30 12 7 11 30-34 4 16
2006/2007 рр. Вища 30 6 7 17 23-39 15 16
2007/2008 рр. Перша 36 24 7 5 60-24 1 20
2008/2009 рр. Вища 30 7 5 18 31-54 14 16

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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У вищій лізі проведено 335 ігор: +113=79-143, м’ячі 379-448.  Найбільша перемога – 5:0 («Чорноморець», 
12.07.1999 р.), найбільші поразки – 0:6 («динамо», 07.06.2002 р., «шахтар», 03.10.2005 р.). У вищій лізі виступав 
151 гравець, а найбільше ігор провів І. шуховцев (244). Голи забивали 67 гравців, а також зафіксовано 8 авто-
голів суперників. Кращий бомбардир – К. Бабич (44 голи). Рекордсмени клубу за сезон – К. Бабич (1999/2000 рр.) 
та с. закарлюка (2004/2005 рр.) – по 12 м’ячів. 

Перед початком нинішнього езону залишили «Іллічівець» І. шуховцев («зоря»), А. Оберемко («Кривбас»),  
І. Коротецький («Металург» д), Р. соляник (ПФК «Олександрія»). Натомість поповнили ряди азовців М. самусіо-
вас («судува», Литва ), В. Романенко  («Карпати»), с. Микицей, О. Кас’ян, А. Пуканич (усі – «шахтар»), К. ярошенко 
(«Ворскла»), словенець д. Бойович та в минулому турі – Є. шмаков.
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«ІллІчІвець»
МАРІУПОЛЬ

«КАРПАТИ»
ЛЬВІВ

«êàðпàòи» ó пеðø³é чàñòиí³ ñезîíó 2009/2010

1 тур
18.07.2009

«ВОРсКЛА»
ПОЛТАВА

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

5 тур
23.08.2009

«АРсеНАЛ»
КиїВ

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

4 тур
08.08.2009

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«зОРя»
ЛУГАНсЬК

3 тур
02.08.2009

«МеТАЛІсТ»
ХАРКІВ

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

2 тур
26.07.2009

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«МеТАЛУРГ»
дОНеЦЬК2:2

1:0

�:0

0:0

1:2

6 тур
30.08.2009

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«ОБОЛОНЬ»
КиїВ

10 тур
18.10.2009

«шАХТАР»
дОНеЦЬК

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

9 тур
04.10.2009

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«зАКАРПАТТя»
УжГОРОд

8 тур
27.09.2009

«ЧОРНОМОРеЦЬ»
ОдесА

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

7 тур
19.09.2009

«дНІПРО»
дНІПРОПеТРОВсЬК

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ3:0

1:1

1:0

�:1

�:0

11 тур
24.10.2009

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«МеТАЛУРГ»
зАПОРІжжя

15 тур
28.11.2009

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«ІЛЛІЧІВеЦЬ»
МАРІУПОЛЬ

14 тур
21.11.2009

«КРиВБАс»
КРиВиЙ РІГ

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

13 тур
07.04.2010

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«ТАВРІя»
сІМФеРОПОЛЬ

12 тур
31.10.2009

«диНАМО»
КиїВ

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ1:1

–:–

1:2

–:–

3:3

16 тур
05.12.2009

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«ВОРсКЛА»
ПОЛТАВА–:–

17 тур
12.12.2009

«МеТАЛУРГ»
дОНеЦЬК

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ–:–

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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Суботній поєдинок стане  вже 27-м, в історії зустрічей  
львівських «Карпат» та маріупольського «Іллічівця». Ось підсумки попередніх матчів:

чемпіонат СРСР – 4:+3=1-0, м’ячі 7-4 (1968-69 рр.)
Кубок СРСР (1/2 зони) – 2: +1=1-0, м’ячі 2-1 (1969 р.)
Кубок України (1/8 фіналу) – 2: +1=0-1, м’ячі 4-3
чемпіонат України – 18: +10=3-5, м’ячі 33-21

07.09.1997 р. – Маріуполь – 0:0
20.04.1998 р. – Львів – 4:1 (Паляниця-3, Гецко – сак).
31.10.1998 р. – Львів – 3:1 (Мізін, Гецко, Паляниця – Пушкуца).
07.03.1999 р. – Маріуполь – 2:4 (Паляниця, (пен.), Толочко – Бабич-3, Рикун).
07.11.1999 р. – Львів – 3:1 (шаран, Гецко-2 – Пантилов).
18.03.2000 р. – Маріуполь – 0:1 (Гайдаш).
16.07.2000 р. – Львів – 3:0 (Покладок, Толочко, закотюк).
10.06.2001 р. – Маріуполь – 0:2 (Рикун, Молокуцько).
10.10.2001 р. – Львів – 2:0 (Аньямке, швед).
16.03.2002 р. – Маріуполь – 1:3 (Лучкевич – Грибанов – 2, Бабич). 
27.07.2002 р. – Маріуполь – 3:2 (Кабанов – 2, швед – Рикун, Молокуцько).
24.05.2003 р. – Львів – 1:1 (швед – сахаров).
20.09.2003 р. – Маріуполь – 1:2 (Кабанов – Бабич, Конюшенко)
24.04.2004 р. – Львів – 1:1 (Бровченко – Платонов).
10.09.2006 р. – Маріуполь – 2:1 (Батіста-2 – шмаков, у свої ворота).
07.04.2007 р. – Львів – 1:0 (Ковєль).
09.08.2008 р. – Львів – 1:0 (Фещук).
07.03.2009 р. – Маріуполь – 5:1 (Кузнецов-3, Голодюк, Кобін – Кривошеєнко).

Баланс ігор у Львові – 9: +7=2-0, м’ячі 19-5, у Маріуполі – 9:+3=1-5, м’ячі 14-16.
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М КОМАНДА І в Н П М О

1 «динамо» Київ 13 11 2 0 34:7 35

2 «Металіст» Харків 13 9 2 2 16:5 29

3 «шахтар» донецьк 13 8 4 1 31:13 28

4 «Металург» донецьк 13 7 3 3 23:13 24

5 «дніпро» дніпропетровськ 13 7 3 3 19:9 24

6 «Таврія» сімферополь 13 6 5 2 17:16 23

7 «КАРПАТИ» львів 13 5 5 3 22:18 20

8 «Арсенал» Київ 13 4 4 5 18:19 16

9 «Ворскла» Полтава 13 3 6 4 13:12 15

10 «Металург» запоріжжя 13 4 3 6 17:21 15

11 «ІллІчІвець» Маріуполь 13 4 2 7 14:22 14

12 «Оболонь» Київ 13 4 0 9 12:27 12

13 «зоря» Луганськ 13 3 2 8 9:24 11

14 «Чорноморець» Одеса 13 2 3 8 8:20 9

15 «Кривбас» Кривий Ріг 13 2 1 10 14:24 7

16 «закарпаття» Ужгород 13 2 1 10 8:25 7
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ÀÒ

ÈÑ
ÒÈ

КÀ

ÒУРНІРНÀ ÒÀБËÈöÿ чеìп³îíàòó

ðеøòà ìàòч³в 1�-ãî òóðó

28.11.2009
«закарпаття» – «Кривбас»

«дніпро» – «Ворскла» 
«шахтар» – «Таврія»

29.11.2009
«Арсенал» – «Металіст»

«зоря» – «Чорноморець»
«Оболонь» – «Металург» д 
«Металург» з – «динамо»

íàзàä ó ìиíóле...

öеé äеíü в ³ñòîð³¿ êлóбó

Сьогодні – 28 листопада
У даній рубриці наших програмок ми нагадуємо, як львівські «Карпати» 

проводили цього дня свої поєдинки. Отож їх результати 
та автори карпатівських голів:

чемпіонат СРСР
1965 р. – сімферополь (перехідна гра) – сКА Львів – 0:3.

чемпіонат України 
1993 р. – Львів – «Металіст» Харків – 3:0. Покладок-2, ю. шулятицький.

Авторський колектив: Юрій Назаркевич, Іван Дупнак, Данило Нікуленко, Ростислав Ящишин.  
Літературний редактор: Тетяна Андрєєва. Дизайн та верстка: Мар’ян Колодій.

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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чи зíàºòе ви, ÙÎ?

Так виглядала програмка 
у сезоні 2001/2002

• В національних чемпіонатах за «Іллічівець» та «Карпати»  виступало  
9-ро гравців: А. Борисенко, В. Колесник, П. Онисько, І. Плотко, с. Лащенков,  
О. ситник, О. шкред, П. Кірильчик, В. Романенко та Є. шмаков.
• Гвардійці «Іллічівця» (понад 150 ігор): І. шуховцев  (244), К. Бабич (181), 
К. сахаров (171), В. Аникєєв (168).
• Голеадори «Іллічівця» (не менш як 15 голів): К. Бабич (44), О. Рикун (29),  
с. Молокуцько (22), І. Кривошеєнко (17).
• «Іллічівець» очолювали 8 головних тренерів, а найбільше матчів у Ми-
коли Павлова (212 гри) та Івана Балана (70).

Запрошуємо всіх вболівальників  
на стадіон «Україна»!

Нàñòóпíиé äîìàøí³é ìàòч

05.12.2009
«КАРПАТИ» – «ВОРСКЛА»

сезОН 2009/2010      -15- ТУР

+2

–1

–1



«КАРПАТИ»
ЛЬВІВ

пðîòîêîл ìàòчó

:

 воротарі 
1 юрій МАРТищУК
21 Андрій НОВАК
22 Андрій ТЛУМАК

 Захисники
4 Іван МІЛОшеВІЧ
5 Неманья ТУБІЧ
8 Ігор ОщиПКО
14 Владе ЛАзАРеВсКІ
15 Тарас ПеТРІВсЬКиЙ
27 Андрій ГУРсЬКиЙ
33 Євген ТАРАсеНКО
34 Андрій сАГАЙдАК

 Півзахисники
7 самсон ҐОдВІН
9 денис КОжАНОВ
10 сандро ҐУРУЛІ
13 Младен КАшЧеЛАН
16 Ігор ХУдОБ’яК
17 Олег ГОЛОдюК
20 Олег жеНюХ
24 юрій ГАБОВдА
25 Андрій ТКАЧУК
28 Володимир БІдЛОВсЬКиЙ
30 ярослав МАРТиНюК
44 Артем ФедеЦЬКиЙ

 Нападники
11 сергій зеНЬОВ
18 Михайло КОПОЛОВеЦЬ
35 юрій ФУРТА
79 сергій КУзНеЦОВ
80 Вільям БАТІсТА

 воротарі 
1 Всеволод РОМАНеНКО
12 Олег ОсТАПеНКО

 Захисники
2 станіслав МиКиЦеЙ
3 Мантас сАМУсІОВАс
14 Артем сАВІН
18 Роман ПеТРОВиЧ
23 ярема КАВАЦІВ
24 Ігор ЧУЧМАН
25 Андрій ГРиГОРиК

 Півзахисники
4 Вадим МеЛЬНиК
5 Адріан ПУКАНиЧ
6 дарко БОЙОВиЧ
7 Олександр сиТНиК
9 Костянтин яРОшеНКО
11 Іван КРиВОшеЄНКО
13 Артем ЧОРНІЙ
17 Міколай КАшеВсКІ
19 Ігор ТищеНКО
20 Антон ГАЙ
22 Артур зАПАдНя
33 Павел КІРиЛЬЧиК
40 Євген шМАКОВ
44 дмитро сКОБЛОВ

 Нападники
27 Олександр КАс’яН
28 ЛІМА
77 Олександр КАЧеджІ

Бðиãàäà àðб³òð³в

Арбітр: 

Асистенти арбітра: 

Резервний арбітр: 

Делегат ФФУ: 

Інспектор ФФУ: 

28.11.2009
13:00

15 тур

«ІллІчІвець»
МАРІУПОЛЬ


