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ФÓТБОЛЬÍИЙ КЛÓБ
«КАÐПАТИ»

Ðеêв³зиòи 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

Пеòðî
ÄИМІÍСЬКИЙ

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 487 мат-
чах у вищій лізі: +176=133-178, м’ячі 544-557. 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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«КАРПАТИ»
ЛЬВІВ

28.11.2009

15 тур
«ІЛЛІЧІВЕЦЬ»

МАРІУПОЛЬ2:2

ñóõиé лиñò

Львів. стадіон «Україна». Хмарно, невеликі опади. +8°с.
Головний арбітр: Віктор швецов (Одеса).
Асиcтенти: сергій соботюк (Київ), Олександр якименко (Київ).
Голи: Федецький, 40, Кожанов, 73 – Мельник, 25, Пуканич, 76.
«Карпати»: Тлумак, Ощипко, Тубіч, Федецький, Є.Тарасенко, Ґодвін, Кожанов, Худоб`як (Ткачук, 80), Голодюк (Ґурулі, 
66), Кузнецов, зеньов (Батіста 58).
Запасні: Мартищук, Гурський, Кополовець, Петрівський.
Головний тренер: Олег Кононов.
«Іллічівець»: Романенко, самусіовас, Мельник, Чучман, Микицей, Пуканич, Кашевський, Тищенко, шмаков (Гай, 
60, Кiрильчик, 70), Кривошеєнко, ярошенко (Кас’ян, 90).
Запасні: Остапенко, западня, Каваців, Григорик.
Головний тренер: Ілля Близнюк.
Попередження: Голодюк, 39, Кожанов, 72, Ґодвін, 90+3 – Микицей, 78, Кірильчик, 90.
Вилучення: Ґодвін, 90+3 (друге попередження).
Нереалізований пенальті: Федецький, 40.

в³ääàéòе íàø³ пеðеìîãи!
сила інформаціїwww.zik.com.ua
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ОФІЦІЙНА ПРОГРАМА №7

Õвилиíîþ ìîвчàííÿ пîì’ÿíóли пàì’ÿòü æеðòв ãîлîäîìîðó

зíîвó íà пðàвîìó ôлàíз³ «Кàðпàò» öàðþвàв Õóäîб’ÿê

Гра розпочалася за сценарієм, який передбачали 
практично всі. «Карпати» зі стартовим свистком арбіт-
ра перейшли на половину поля гостей, а «Іллічівець» 
одразу дав зрозуміти, що головне для нього – безпека 
власних воріт, які захищав екс-кіпер львів’ян Всево-
лод Романенко. 

Тим не менше, перший удар по воротах суперника 
нанесли маріупольці: на 4-ій хвилині капітан гостей Вадим 
Мельник отримав м’яча на лінії карного і пробив, але Ан-
дрій Тлумак у рамці обрав правильну позицію і впевнено 
оволодів круглим. Карпатівці з відповіддю не забарилися. 
за три хвилини новоспечений батько Артем Федецький 
намагався застати зненацька Романенка, але після його 
удару з-за меж карного м’яч рикошетом від оборонця пі-
шов на кутовий. денис Кожанов корнер виконав на ближ-
ню стійку, де Євген Тарасенко намагався в стрибку пере-
правити м’яча у сітку, але той пройшов поряд зі стійкою. 

загалом «Карпати» в першій половині першого тайму 
діяли не надто настирливо в атаці. Більше того, склада-
лося враження, що вони розраховують виключно на свій 
більш високий клас і сподіваються, що м’яч рано чи пізно, 
але обов’язково опиниться в сітці. зрештою, так воно і 
сталося – на 20-ій хвилині карпатівці організували гол... у 
власні ворота.

Олег Голодюк у центрі поля на рівному місці втратив 
м’яч. Круглим заволодів Костянтин ярошенко і віддав його 
Вадиму Мельнику, а той увірвався в карний і технічно під-
сік над Андрієм Тлумаком, який кинувся йому в ноги –  0:1. 

Пропустивши такий прикрий гол, який майже всі 
сприйняли як непорозуміння, карпатівці миттєво кинули-
ся відігруватися і вже за хвилину мали чудову нагоду від-
новити рівновагу в рахунку. денис Кожанов на підступах 



до карного обіграв двох захисників, увійшов у штрафний і 
пробив низом, але удар вийшов відверто не сильним і до 
того ж прямо в руки воротарю. діям підопічних Олега Ко-
нонова бракувало неординарних дій. Таких, якими вони 
відзначилися на 39-ій хвилині. Причому зробили це двічі 
впродовж 60-ти секунд. 

спочатку Олег Голодюк, обігруючи захисника у кар-
ному, опинився на газоні. Майже ніхто не сумнівався, що 
зараз арбітр матчу Віктор швецов з Одеси вкаже на точку. 
І справді, суддя дав свисток, але після нього не господарі 
били пенальті, а Олег Голодюк побачив перед собою жов-
ту картку - рішення спірне. Однак у фіналі вже наступної 
атаки «зелено-білих» Віктор швецов уже не вагався з при-
значенням 11-метрового у ворота гостей. «Карпати» розіг-
рали в центрі багатоходівку, і Ігор Худоб’як кинув у прорив 
по лівому флангу Ігоря Ощипка. Лівий захисник стрімко 
увірвався в карний і на високій швидкості спробував обій-
ти Івана Кривошеєнка. Останній не придумав нічого кра-
щого, як зупинити карпатівця з порушенням правил. 

Виконувати вирок арбітра взявся Артем Федецький. 
Романенку не складно було впоратися з ударом, однак за-
фіксувати м’яч йому не вдалося, тож першим на добиванні 
був Федецький – 1:1.

як і в першому, в другому таймі територіальна перева-
га була на боці карпатівців. Тим несподіванішим став гол, 
який «зелено-білі» організували на 58-ій хвилині. Після 
передачі верхом з лівого флангу в район 11-метрової поз-
начки боротьбу на другому поверсі вели два центральних 
захисники «Іллічівця» та центрфорвард «Карпат» сергій 
Кузнецов. Однак жоден з них до м’яча не дотягнувся і 
круглий полетів на дальню стійку, де сергій зеньов уда-
ром головою не залишив Всеволоду Романенку жодних 
шансів. І тут знову в епіцентрі подій опинився арбітр Вік-
тор швецов. Одесит взяття воріт відмінив – на його думку, 
сергій Кузнецов порушив правила. щоправда, для всіх так 
і залишилося загадкою – в чому був кримінал з боку 79-го 
номера галичан.  

Вдало увійшов у гру сандро Ґурулі. На 73-ій хвилині 
після його передачі денис Кожанов у дотик елегантно пе-
реправив м’яча у дальній від себе кут – 2:1.

Проте попереду «Карпати» були недовго. Після пере-
дачі низом з лівого флангу в район 11-метрової позначки 
Адріан Пуканич в дотик пробив повз Андрія Тлумака – 2:2.

На жаль, втратили «зелено-білі» очки й цього разу. 
Хоча мали дві чудові нагоди для того, аби таки вирвати 
перемогу.

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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¥îäв³í ³ пóêàíич пеðебóвàли веñü ìàòч ó öеíòð³ óвàãи в³òàºìî, Аðòеìе, з íàðîäæеííÿì ñиíà!

Ðîìàíеíêî беðе 11-ìеòðîвиé в³ä ôеäеöüêîãî

ìи лüв³в’ÿíи – ìи íàéñилüí³ø³!

êóзíеöîв – ãîлîäþêó: «äàðеìíî òи òóò впàв»



ГОЛОВНИЙ 
ТРЕНЕР
23.03.1966 р. 

Білорусь

Головний тренер
команди:
з 09.06.2008 р.

Олеã
КОÍОÍОВ

«КАÐПАТИ»
ЛЬВІВ

СÅЗОÍ
2009/2010

î.ê.

ПІВЗАхИСНИК
09.11.1985 р.
Грузія
Вага/зріст: 73/178
за «Карпати»:
31/1
У Вищій лізі:
31/1

Сàíäðî
´óðóл³

10

ПІВЗАхИСНИК
13.06.1987 р.
Україна
Вага/зріст: 69/172
за «Карпати»:
48/8
У Вищій лізі:
49/8

äеíиñ
êîæàíîв

9

ПІВЗАхИСНИК
11.11.1983 р.
Нігерія
Вага/зріст: 73/178
за «Карпати»:
185/4
У Вищій лізі:
123/1

ñàìñîí
´îäв³í

7

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

àíäð³é
ñàãàéäàê

��

ЗАхИСНИК
03.03.1983 р.
Україна
Вага/зріст: 74/189
за «Карпати»:
14/1
У Вищій лізі:
14/1

ºвãеí
òàðàñеíêî

��

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

Тàðàñ
Пеòð³вñüêиé

15

ЗАхИСНИК
08.04.1984 р.
сербія
Вага/зріст: 80/183
за «Карпати»:
20/–
У Вищій лізі:
20/–

íеìàíüÿ
òóб³ч

5

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»:
46/4
У Вищій лізі:
47/4

Þð³é
Мàðòиùóê

1

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

ВЛАÄÅ
ЛАЗАÐÅВСКІ

àÍÄÐІЙ
òлóìàê

22

ВОРОТАР
07.03.1979 р.
Україна
Вага/зріст: 81/188
за «Карпати»:
118/131п
У Вищій лізі:
112/146п

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»:
36/3
У Вищій лізі:
36/3

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»:
12/4
У Вищій лізі:
54/10

àðòеì
ôеäеöüêиé

��

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

ÿðîñлàв
ìàðòиíþê

�0

2�

îлеã
ãîлîäþê

ПІВЗАхИСНИК
18.11.1987 р.
Україна
Вага/зріст: 71/181
за «Карпати»:
60/1
У Вищій лізі:
55/1

àíäð³é
òêàчóê

25

17

ПІВЗАхИСНИК
20.02.1985 р.
Україна
Вага/зріст: 66/175
за «Карпати»:
127/18
У Вищій лізі:
94/13

³ãîð
õóäîб’ÿê

1�

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»:
51/3
У Вищій лізі:
51/3

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

МЛАÄÅÍ
КАØ×ÅЛАÍ

þð³é
ôóðòà

�5

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

Миõàéлî
КОПОЛОвеöü

18

НАПАДНИК
31.08.1982 р.
Україна
Вага/зріст: 83/191
за «Карпати»:
37/15
У Вищій лізі:
49/15

ñеðã³é
êóзíеöîв

79

НАПАДНИК
27.07.1980 р.
Бразилія
Вага/зріст: 80/186
за «Карпати»:
93/29
У Вищій лізі:
67/20

В³лüÿì
бàò³ñòà

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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Бîãäàí Ãðеùàê: 
«Зàбивàв, ùîб íе л³òàòи в л³òàêàõ»
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– «спалився» я через свій дов-
гий язик, – зізнається з гумором, але 
й з певною долею суму пан Богдан. 
– У 1973 році «Карпати» пленталися 
в хвості турнірної таблиці союзного 
чемпіонату. Мене як капітана коман-
ди викликали в обком партії і спитали 
про причини невдач. я відверто ска-
зав все, що думав про керівництво ко-
манди. В результаті я тут же перестав 
потрапляти в основний склад. зро-
зумів, що в «Карпатах» мені більше не 
місце. Грати за дубль у 29 років мені не 
хотілося, а їхати в інше місто не хотів та 
й не міг: якраз важко захворів батько, 
а дружина щойно народила дитину.

– Будучи гравцем основи «Кар-
пат», ви не грали у фіналі Кубка-69.

– Так розпорядилася доля. На 
фінал не зміг вийти через проблеми 

отримав премію натурою від дирек-
тора львівського заводу «Молдав-
винзавод». Тоді всі гравці «Карпат», 
окрім команди, ще десь числилися 
на роботі – ми ж були аматорами. 
Мене «підвісили» на «Молдаввинза-
воді».  

– А натурою це як?
– я прийшов з Геннадієм Лихачо-

вим, нас завели в цех і в пляшки з-під 
«Аліготе» налили дорогих марочних 
коньяків, які ми успішно й винесли. 
щодо охорони, то за вказівкою на-
чальства, коли ми йшли через прохід-
ну, вона «осліпла».  

– Шефство над Лихачовим взя-
ли за вказівкою тренерів?

– Ні, це була моя власна ініціати-
ва. Він приїхав з саратова, потрібно 
ж було комусь ввести його в особ-

з паховими кільцями. Моїм козирем 
у грі був ривок. А з таким ушкоджен-
ням про нього не могло бути й мови. 
Тому перед грою я сам підійшов до 
ернеста юста і чесно сказав про своє 
самопочуття.  Правда, на лаві запас-
них я був, але на поле так і не вийшов. 
Бути в запасі значно важче, ніж грати 
– це однозначно. Руки пітніли від пе-
реживань, а серце, здавалося, от-от 
вискочить з грудей. 

– Через те, що не грали в фіналі, 
керівництво клубу вас при премію-
ванні не образило?

– Мене – ні, а команду – так. 
– ???..
– Перед фіналом нам обіцяли 

золоті гори, а дали лише по 1000 
карбованців. Про решту обіцянок, 
як завжди, забули. щоправда, я ще 

íелеòþчиé êàðпàò³веöü л³òàв íà пîл³

Якщо провести віртуальний чемпіонат серед футболістів «Карпат» всіх поколінь з бігу на корот-
кі дистанції, то без сумніву, одним з головних претендентів на перемогу був би Богдан Грещак, 
правий крайній нападу легендарної команди кінця 60-их – початку 70-их років хх століття. А ще 
Богдан Михайлович увійшов в історію клубу як чи не єдиний гравець, що закінчив з футболом, 
не досягнувши навіть 30-річного віку. Причому причиною стала не травма і не хвороба.
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ливості львівського життя. до речі, 
з ним трапилася цікава історія під 
час одного з матчів чи то в Калініно, 
чи то в Тулі – точно не пригадую. 
На поле ми вийшли у синіх футбол-
ках і жовтих трусах. Потім у нашого 
адміністратора через це були про-
блеми. І от хтось з суперників у грі 
назвав Лихачова бандерівцем. Тоді 
таке траплялося з карпатівцями час-
то. А Гена йому й відповідає: «Какой 
я бандэровец? я вашенский, я ж са-
ратовский».    

– Ви не грали у фіналі Кубка. 
Зате грали в матчі, коли «Карпати» 
завоювали путівку у вищу лігу.  

– добре пам’ятаю матч у Кара-
ганді проти «шахтаря». На дворі було 
17 градусів морозу, а ми привезли 
з собою пластмасові шипи. На полі 
ковзали, мов на льоду. якщо відверто, 
ми повинні були програвати десь 0:5. 
Але м’яч вперто оминав наші ворота, 
а в кінці матчу Лихачов забив і ми виг-
рали 1:0.     

– Ви грати у вищій лізі могли 
значно раніше, щоправда, за мос-
ковський ЦСКА. Але армійцям від-
мовили.

– до армії мене з Тернополя при-
звали у львівський сКА, за який я 
відіграв два сезони. Перший з них зга-
дую, немов кошмарний сон. Тоді в сКА 
всім заправляла угорська «бригада» 
– Вагнер, шандор, Варга і Пфайфер. 
Вони робили, що хотіли – одних «пла-
вили», інших, навпаки, «витягували». 
В команді була фактично футбольно-
військова дідівщина. я за перший рік 
ледь не розівчився грати у футбол, але 
якось вижив. А коли тренера сКА сер-
гія шапошнікова перевели в ЦсКА, то 
він забрав з собою і мене. я тоді грав 
за олімпійську збірну сРсР і мене хоті-
ли залишити в ЦсКА офіцером. Але 
тоді б я мав вступати в партію, бо офі-
цер і не комуніст – це нонсенс. А мені 
батько колись казав: «Вступи сину 
краще в лайно, ніж у партію». А я був 
слухняним сином.

– Як ви стали гравцем «Кар-
пат»?

– Коли настав час звільнятися, 
зі мною зв’язався директор заводу 
«електрон» степан Петровський, який 
опікувався «Карпатами». Чудова була 
людина, а головне – порядна. Все, що 
обіцяв, завжди виконував. Він одра-
зу дав 1000 карбованців (на той час 
чималі гроші) і пообіцяв квартиру у 
Львові. скажу чесно, всього я їх отри-
мав аж три. до речі, коли вирішив піти 

з футболу, Петровський мене вмовляв 
залишитися. Казав, потерпи, мовляв, 
трохи в дублі, а згодом все внормуєть-
ся. А коли я все ж наполіг на своєму, 
то влаштував мені красиві проводи в 
матчі з київським «динамо», поклав 
на книжку кілька тисяч карбованців 
і взяв на роботу в спортклуб «елект-
рона».

– Найпам’ятніший епізод за ва-
шою участю у вищій лізі.

– У 1971 ми грали в Москві з ЦсКА, 
на той момент чинним чемпіоном 
країни на чолі з Ніколаєвим, який тре-
нував ще й збірну сРсР. І от за рахун-
ку 1:0 на їхню користь я, після подачі 
кутового, маючи зріст 169 см, примуд-
рився головою зрівняти рахунок, за-

«дніпру» і за це не лечу в Хабаровськ». 
я страшенно боявся літати. юст від 
несподіваної пропозиції спочатку 
ледь не впав, але дав добро. І я, щой-
но з’явившись на полі, одержую м’яч, 
першим дотиком прокидую собі на 
хід, втікаю від захисників і другим за-
биваю переможний гол!

– За «Карпати» ви зіграли в Куб-
ку кубків, але не змогли пройти ру-
мунську «Стяуа»...

– У матчі-відповіді в Бухаресті я 
навіть гол забив на останніх секун-
дах і зрівняв рахунок – 3:3. Проте нам 
цього забракло, бо вдома ми програ-
ли – 0:1. У тій грі ми елементарно пе-
регоріли. я, наприклад, не міг ні при-
йняти м’яч, ні обіграти суперника, ні 

9

бивши м’яч у ворота Баужі, зріст якого 
був понад 190 см, а в  обороні у них 
грали знамениті шестерньов, Каплич-
ний і Пономарьов – усі гравці збірної. 
Коли я забив, то Баужа мене впіймав, 
поцілував у голову і мовив: «Что ж нам 
теперь Николаев сделает?..Ты ж нас 
заживо убил!». Але для мене особисто 
не цей гол був найціннішим у кар’єрі.

– А який?
– У 1970 році в першій лізі ми гра-

ли з «дніпром», який тоді тренував 
Лобановський. А після того матчу на 
нас очікував виїзд у Хабаровськ. з 
дніпрянами гра була важкою. я почав 
гру з лави  запасних. І от за рахунку 0:0 
юст дає мені команду переодягатися. 
А я й кажу: «давайте так: я забиваю 

пробити по воротах. Нічого подібного 
зі мною ні до, ні після більше не трап-
лялося. Але незважаючи на домашню 
поразку, ми мали проходити «стяуа». 
Однак на заваді став суддя зі східної 
Німеччини, який весь матч нас від-
верто «душив». Відчувалося, що він не 
любить росіян. А ми ж тоді представ-
ляли сРсР. А як ти йому поясниш, що 
ми українці, а не росіяни? А румуни 
мене вразили своєю «гостинністю». У 
Львові їх приймали як найдорожчих 
гостей. А вони нас після матчу в Буха-
ресті завели в якусь кнайпу, де збира-
лися одні алкаші, і накрили такий стіл, 
що навіть не було що поїсти. до речі, 
і поле їхнє, на якому ми грали, гірше, 
ніж у наших селах.

сезОН 2009/2010      -16- ТУР

Бîãäàí ÃÐÅЩАК

Народився 31 березня 1944 
року в Тернополі. Нападник. 
Вихованець тернопільського 
«Авангарда». 

Кар’єра в «Карпатах»: 1967 –  
1973 рр. за «Карпати» в чем-
піонатах сРсР зіграв 174 матчі, 
забив 25 голів. Майстер спор-
ту сРсР. Володар Кубка сРсР 
1969 р. Переможець союзної 
першої ліги 1970 р. Виступав 
за олімпійську та молодіжну 
збірні сРсР. Входив до числа 33 
кращих футболістів сРсР 1971 
року та України 1970 і 1971 рр. 
У 1976 – 1981 роках працював 
тренером «Карпат». 

Грав також за команди: 
«Авангард» (Тернопіль), сКА 
(Львів), ЦсКА (Москва).

äîв³äêà
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ЗАхИСНИК
22.09.1981 р.
Україна
Вага/зріст: 76/182
за «Ворсклу»:
1/–
У Вищій лізі:
1/–

ºвãеí
пºñêîв

2�

ЗАхИСНИК
11.02.1989 р.
Україна
Вага/зріст: 73/181
за «Ворсклу»:
2/–
У Вищій лізі:
2/–

îлеêñàíäð
ìàòвººв

2

ЗАхИСНИК
28.12.1983 р.
Албанія
Вага/зріст: 82/187
за «Ворсклу»:
136/17
У Вищій лізі:
136/17

Äебàò³ê
öóðð³

20

ЗАхИСНИК
25.07.1980 р.
Україна
Вага/зріст: 65/172
за «Ворсклу»:
42/–
У Вищій лізі:
180/3

îлеã
êðàñíîпüîðîв

5

ЗАхИСНИК
16.06.1983 р.
Албанія
Вага/зріст: 82/187
за «Ворсклу»:
122/2
У Вищій лізі:
122/2

Аðìеíä
äàллêó

�

ВОРОТАР
09.08.1976 р.
Україна
Вага/зріст: 82/186
за «Ворсклу»:
2/2п
У Вищій лізі:
106/151п

ñеðã³é
величêî

12

ВОРОТАР
15.09.1974 р.
Україна
Вага/зріст: 81/188
за «Ворсклу»:
139/141п
У Вищій лізі:
255/290п

ñеðã³é
äîлãàíñüêиé

1

ВОРОТАР
25.10.1987 р.
Україна
Вага/зріст: 82/186
за «Ворсклу»:
–/–
У Вищій лізі:
–/–

îлеã
чóвàºв

�0

ГОЛОВНИЙ 
ТРЕНЕР

20.06.1954 р. 
Україна

Головний тренер 
команди:
з 27.12.2007 р.

МИКОЛА
ПАВЛОВ

M.P.

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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Почесний президент клубу – Костянтин жеВАГО.
Президент клубу – Олег БАБАЄВ.
Генеральний директор – дмитро яВОРсЬКиЙ.
Головний тренер – Микола ПАВЛОВ.
Тренери – Іван БАЛАН, Анатолій МОМОТ, сергій дІРяВКА, 
Андрій ТАРАХТІЙ.

ЗАхИСНИК
07.02.1975 р.
Україна
Вага/зріст: 77/181
за «Ворсклу»:
220/2
У Вищій лізі:
237/2

ãеííàä³é
ìеäвеäºв

ЗАхИСНИК
04.01.1985 р.
Україна
Вага/зріст: 71/174
за «Ворсклу»:
116/1
У Вищій лізі:
116/1

ãðиãîð³é
ÿðìàø

�725

ЗАхИСНИК
27.04.1981 р.
Україна
Вага/зріст: 77/183
за «Ворсклу»:
7/1
У Вищій лізі:
113/3

àíäð³é
бîéêî

��

ЗАхИСНИК
12.02.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 67/182
за «Ворсклу»:
28/2
У Вищій лізі:
28/2

ПІВЗАхИСНИК
08.09.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 82/182
за «Ворсклу»:
–/–
У Вищій лізі:
–/–

îлеêñ³é
зîðÿ

�9

вîлîäиìиð
чеñíàêîв

�8

ПІВЗАхИСНИК
18.11.1982 р.
Македонія
Вага/зріст: 79/183
за «Ворсклу»:
48/2
У Вищій лізі:
48/2

ô³л³п
äеñпîòîвñê³

�

ПІВЗАхИСНИК
14.01.1990 р.
Україна
Вага/зріст: 72/178
за «Ворсклу»:
–/–
У Вищій лізі:
–/–

àðòеì
ãðîìîв

2�

ПІВЗАхИСНИК
23.06.1980 р.
сербія
Вага/зріст: 65/175
за «Ворсклу»:
94/13
У Вищій лізі:
94/13

éîвàí
ìàðêîñê³

7

ПІВЗАхИСНИК
02.07.1988 р.
Україна
Вага/зріст: 77/183
за «Ворсклу»:
1/–
У Вищій лізі:
1/–

ñеðã³é
вîвêîäàв

��

НАПАДНИК
03.05.1975 р.
Україна
Вага/зріст: 86/190
за «Ворсклу»:
31/5
У Вищій лізі:
208/55

НАПАДНИК
26.09.1990 р.
Україна
Вага/зріст: 78/185
за «Ворсклу»:
14/2
У Вищій лізі:
14/2

ðîìàí
безóñ

9

ПІВЗАхИСНИК
01.05.1986 р.
Україна
Вага/зріст: 76/182
за «Ворсклу»:
57/2
У Вищій лізі:
86/4

äеíиñ
êóлàêîв

8

Вàñилü
ñàчêî

17

ПІВЗАхИСНИК
15.04.1980 р.
Україна
Вага/зріст: 66/172
за «Ворсклу»:
52/5
У Вищій лізі:
192/11

äìиòðî
ºñ³í

70

НАПАДНИК
30.09.1987 р.
Україна
Вага/зріст: 70/180
за «Ворсклу»:
48/6
У Вищій лізі:
50/6

îлеêñ³é
чичиêîв

�1

НАПАДНИК
08.07.1988 р.
Албанія
Вага/зріст: 76/184
за «Ворсклу»:
63/4
У Вищій лізі:
63/4

àõìеä
ÿíóз³

27
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ФÓТБОЛЬÍИЙ КЛÓБ
«ВОÐСКЛА»

Ðеêв³зиòи êлóбó

Рік заснування: 1955
Клубні кольори: 
біло-зелені
Поштова адреса: м. Полтава, 
майд. Незалежності, 16
Електронна адреса: 
http://www.vorskla.com.ua
E-mail: info@vorskla.com.ua
Стадіон: «Ворскла» (24 795 місць)
Головний тренер: Микола Павлов ПРезидеНТ

îлеã
бàбàºв

ìиíóле ³ ñüîãîäеííÿ

Команду засновано 5 січня 1955 р. під назвою «Колгоспник». Виступала під назвами «Колос» (1965-1967, 1973-
1982 рр.), «сільбуд» (1968 р.), «Будівельник» (1967-1972 рр), «Ворскла» (1984-2003 рр.), «Ворскла-Нафтогаз» 
(2003-2005). до сучасної назви повернулись влітку 2005 року.

Володар Кубка України (1956 р.) У чемпіонатах сРсР наші гості виступали: клас «Б» (1957-1967 рр.), клас «А» 
(1968-1970 рр.), друга ліга (1971-1982, 1987-1991 рр.). 

«Ворскла» двічі брала участь у Кубку УЄФА: сезон 1996/97 рр. (2-й кваліфікаційний раунд), 1999/2000 рр. (пер-
ший раунд) та один раз в Кубку Інтертото: 1997/98 рр. (3-ий кваліфікаційний раунд). 

Володар Кубка України 2009 р.
У чемпіонатах України полтавчани дебютували 1992 р. і відтоді п’ять сезонів відіграли в першій лізі, поки не 

стали переможцями у сезоні 1995/96 років.

А ось підсумки 
виступів полтавчан у вищій лізі у попередніх сезонах:

 І В Н П М Місце Команд
1996/97 рр. 30 17 7 6 50-26 3 16
1997/98 рр. 30 15 4 11 41-46 5 16
1998/99 рр. 30 10 5 15 36-43 10 16 
1999/2000 рр. 30 14 7 9 50-34 4 16 
2000/2001 рр. 26 6 5 15 16-29 12 14
2001/2002 рр. 26 6 7 13 19-33 11 14 
2002/2003 рр. 30 8 8 14 26-41 11 16
2003/2004 рр. 30 6 9 15 26-49 14 16
2004/2005 рр. 30 8 6 16 18-35 14 16
2005/2006 рр. 30 9 10 11 28-34 10 16
2006/2007 рр. 30 7 10 13 23-28 13 16
2007/2008 рр. 30 9 9 12 28-30 8 16
2008/2009 рр. 30 14 7 9 32-26 5 16

У 396 матчах: +132=101-163, м’ячі 408-468. Бронзовий призер сезону 1996/97 рр. 
Найбільша перемога – 4:0 («Кривбас», 21.10.1996 р., «Кремінь», 15.06.1997 р., «Прикарпаття», 25.06.1999 р., 

«дніпро», 12.07.1999 р., «Чорноморець», 16.10.1999 р., «Таврія», 18.03.2000 р.). Найбільша поразка – 0:8 («ди-
намо», 12.09.2002 р.). У вищій лізі за команду виступали 187 гравців (в т.ч. 46 легіонерів), а найбільшу кількість 
матчів провів Геннадій Медведєв (220). Голи забивали 85 гравців, а також зафіксовано 8 автоголів. Кращий бом-
бардир – сергій Чуйченко (19 м’ячів). Рекордсмен клубу за сезон – сергій Чуйченко (14 м’ячів, 1996/97 рр.).

Під час літнього міжсезоння залишив «Ворсклу» Р. Локтіонов (ПФК «Олександрія»), д. Главіна («динамо» за-
греб) та К. ярошенко («Іллічівець»).

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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«ВОРСКЛА»
ПОЛТАВА

«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»
ЛЬВІВ�:0

1:1

1:0

5:1

5:0

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

2:2

�:�

16 тур
05.12.2009

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ

«ВОРсКЛА»
ПОЛТАВА–:–

17 тур
13.12.2009

«МеТАЛУРГ»
дОНеЦЬК

«КАРПАТи»
ЛЬВІВ–:–

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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Львівські «Карпати» та полтавська «Ворскла» сьогодні проведуть свій  37-й офіційний поєдинок. 
А ось як завершились попередні матчі:

Чемпіонат СРСР – 8: +5=2-1, м’ячі 8-4 (1968-69, 1990-91 рр.).
Кубок України (1/16, 1/4 фіналу) – 5: +4=1-0, м’ячі 10-2 (1993, 1998, 2006 рр.).
Чемпіонат України – 23: +9=6-8, м’ячі 25-20. 
17.11.1996 р. – Львів – 2:0 (В. Колесник, В. Єфименко).
11.03.1997 р. – Полтава – 0:0.
12.09.1997 р. – Львів – 2:1 (Р. зуб, О. Чижевський – с. Чуйченко).
14.04.1998 р. – Полтава – 0:0.
22.08.1998 р. – Полтава – 0:0.
02.05.1999 р. – Львів – 2:1  (І. Гецко-2 – В. доценко).
07.11.1999 р. – Львів – 3:1  (с. Мізін-2, І. Гецко – В. доценко).
16.04.2000 р. – Полтава – 0:1  (В. доценко).
19.08.2000 р. – Львів – 3:0  (В. швед-2, Є. Назаров).
29.04.2001 р. – Полтава – 0:2  (с. Онопко, В. Мусолітін).
25.08.2001 р. – Полтава – 3:1  (А. Чернов, с. даниловський, е. Аньямке – О. Бесараб).
21.04.2002 р. – Львів – 0:1  (І. Маковей).
06.10.2002 р. – Львів – 3:0  (Т. Кабанов, с. Мізін, І. Лучкевич).
06.04.2003 р. – Полтава – 0:3  (с. шевцов, Р. Керімов, М. Молонго).
04.10.2003 р. – Полтава – 0:0.
10.04.2004 р. – Львів – 0:1  (ю. Целих).
16.09.2006 р. – Львів – 1:2  (Р. Батіста – М. Груміч, П. Кондратюк).
15.04.2007 р. – Полтава – 2:1  (Ковєль, Ґодвін – джурічіч).
22.09.2007 р. – Полтава – 0:0.  
11.04.2008 р. – Львів – 1:2  (В. Кобін – с. Кравченко, А. янузі).
04.10.2008 р. – Львів – 0:0.
26.04.2009 р. – Полтава – 1:2  (Худоб’як – Главіна, Кобін-авт.)
18.07.2009 р. – Полтава – 2:1  (Кузнецов, Кожанов – Мілошевіч-авт.) 
Баланс матчів у Львові – 11: +6=1-4, м’ячі 17-9, в Полтаві – 12: +3=5-4, м’ячі 8-11.

ОФІЦІЙНА ПРОГРАМА №7



М КОМАНДА І В Н П М О

1 «динамо» Київ 14 11 3 0 34:7 36

2 «Металіст» Харків 14 10 2 2 18:6 32

3 «шахтар» донецьк 14 9 4 1 34:13 31

4 «дніпро» дніпропетровськ 14 7 4 3 21:11 25

5 «Металург» донецьк 14 7 3 4 24:15 24

6 «Таврія» сімферополь 14 6 5 3 17:19 23

7 «КАРПАТИ» Львів 14 5 6 3 24:20 21

8 «Оболонь» Київ 14 6 0 8 18:26 18

9 «ВОРСКЛА» Полтава 14 3 7 4 15:14 16

10 «Арсенал» Київ 14 4 4 6 19:21 16

11 «Іллічівець» Маріуполь 14 4 3 7 16:24 15

12 «Металург» запоріжжя 14 3 4 7 15:25 13

13 «Чорноморець» Одеса 14 3 3 8 9:20 12

14 «зоря» Луганськ 14 3 2 9 9:25 11

15 «закарпаття» Ужгород 14 3 1 10 11:25 10

16 «Кривбас» Кривий Ріг 14 2 1 11 14:27 7
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ðеøòà ìàòч³в 1�-ãî òóðó

05.12.2009
«Чорноморець» – «динамо»

«Арсенал» – «зоря» 
«Металіст» – «Оболонь»
«Металург» з – «Таврія»

06.12.2009
«закарпаття» – «Іллічівець»

«Кривбас» – «шахтар» 
«дніпро» – «Металург» з

íàзàä ó ìиíóле...

öеé äеíü в ³ñòîð³¿ êлóбó

Сьогодні – 5 грудня
У даній рубриці наших програмок ми нагадуємо, як львівські «Карпати» 

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

Кубок України (1/8 фіналу, повторна гра)
1993 р. – Львів – «зоря-МАЛс» – 6:1. А. шулятицький – 2, Кардаш, Гамалій, 
Валенко, Марич.

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

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

Так виглядала кубкова програмка 
у сезоні 2005/2006

• В національних чемпіонатах за «Ворсклу» і за «Карпати» виступало 15 
гравців – Ігор Мачоган, Василь Гречаний, Микола Лапко, Андрій Гузенко, 
Михайло Гурка, юрій Мокрицький, Віктор доценко, Володимир Микитин, 
сергій Пшеничних, Ігор Маковей, Лакі Ідахор, Микола закотюк, Геннадій 
Хроль, Павло Онисько та сергій Кузнецов.
• «Ворсклу» очолювало 13 головних тренерів, а найбільше матчів –  
А. Баль (62 гри) та В. Носов (60).
• Гвардійці «Ворскли» (не менш як 140 матчів): Г. Медведєв (219), В. Коб-
зар (157), О. Омельчук (140).
• Бомбардири «Ворскли» (не менш як 15 голів): с. Чуйченко (19), В. Коб-
зар (16), І. Костюк (16), с. шевцов (15), д. Цуррі (15).

Запрошуємо всіх вболівальників  
на стадіон «Україна»!

Íàñòóпíиé äîìàøí³é ìàòч

27.02.2010
«КАРПАТИ» – «МЕТАЛІСТ»

сезОН 2009/2010      -16- ТУР
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«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 сергій дОЛГАНсЬКиЙ
12 сергій ВеЛиЧКО
30 Олег ЧУВАЄВ

 Захисники
2 Олександр МАТВЄЄВ
4 Арменд дАЛЛКУ
5 Олег КРАсНОПЬОРОВ
20 дебатік ЦУРРІ
23 Євген ПЄсКОВ
25 Геннадій МедВедЄВ
33 Андрій БОЙКО
37 Григорій яРМАш
39 Олексій зОРя
48 Володимир ЧесНАКОВ

 Півзахисники
3 Філіп десПОТОВсКІ
7 Йован МАРКОсКІ
8 денис КУЛАКОВ
26 Артем ГРОМОВ
44 сергій ВОВКОдАВ
70 дмитро ЄсІН

 Нападники
9 Роман БезУс
17 Василь сАЧКО
27 Ахмед яНУзІ
31 Олексій ЧиЧиКОВ

Бðиãàäà àðб³òð³в

Арбітр: 

Асистенти арбітра: 

Резервний арбітр: 

Делегат ФФУ: 

Інспектор ФФУ: 

05.12.2009
15:00

16 тур

«ВОРСКЛА»
ПОЛТАВА


