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ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«КАРПАТИ»

Почесний Президент

ПЕТРО
ДИМІНСЬКИЙ

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 490 мат-
чах у вищій лізі: +178=133-179, м’ячі 545-559. 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 розі-
грашу 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).

РЕКВІЗИТИ КЛУБУ

КОМАНДА СЕЗОНУ 2009/2010

ВІЗИТКА КЛУБУ

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» (28 051 місце)
Головний тренер: олег Кононов
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найкращий напад – це захист!

Ф
от

о 
 т

ар
ас

а 
Ку

зь
м

ен
ка

 (5
)

Денис кожанов – найкращий асистент чемпіонату

Кілька років тому, на одному з тренувань «Кар-
пат», тодішній головний тренер Олександр Іщенко 
виступав у ролі арбітра під час короткої «двосторон-
ки». Хтось із захисників відверто зірвав атаку. Його 
«жертва» обурено, хоч і абсолютно справедливо, 
звернулася до Олександра Олексійовича з питанням, 
чому ж він не зафіксував порушення правил? Тренер 
абсолютно спокійно відповів: «Нічого не було. Граємо 
в Луганську». Нападник тільки посміхнувся. І справ-
ді, на той час матчі проти «Зорі» в Луганську були 
справжньою карою для «Карпат». «Зелено-білих» 
переслідували відверто «ліві» пенальті, а відповід-
но, і поразки. Схоже, ці часи, на щастя, залишилися 
в минулому. 

У матчі, що відбувся на засніженому стадіоні «аван-
гард», суддя теж помилявся. але це були звичайні помил-
ки, які трапляються у кожній грі. не було упередженості 
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Луганськ. стадіон «авангард». 9 000 глядачів. Похмуро, сніг. -3°с.
Головний арбітр: сергій даньковський (Київ).
Асиcтенти: Микола Левко (чернівці), василь ольшанецький (Івано-Франківськ).
Голи: ощипко, 41 (пен.), Федецький, 52.
«Зоря»: шуст, шевчук, Єзерський, Ковальов, Каменюка, скоба (віценець, 34), чайковський (рудика, 69), Полянський, 
Білий (волков, 64), Лазарович, сілюк.
Запасні: шуховцев, семенюк, джихані, Картушов.
Головний тренер – анатолій чанцев.
«Карпати»: тлумак, Ґодвін, Батіста (зеньов, 83), Худоб’як (ткачук, 60), Голодюк, Кополовець (Ґурулі, 65), Кожанов, 
ощипко, Мілошевіч, тубіч, Федецький.
Запасні: Мисак, Петрівський, Мартинюк, Є. тарасенко.
Головний тренер – олег Кононов.
Попередження: скоба, 19, шевчук, 68.

сухий лист

«ЗОРЯ»
ЛУГансьК

06.03.2010

19 тур

«КАРПАТИ»
ЛьвІв

для них відстань – не перешкода

– і це найголовніше. смішить те, що деякі луганські вболі-
вальники уже почали звинувачувати суддю – він, мовляв, 
допоміг «Карпатам», коли зафіксував гол Федецького. на 
їхню думку, артем забив рукою. насправді ж, якщо хтось 
і може звинувачувати суддю – то прихильники «Карпат». 
адже сергій даньковський з Києва не призначив кілька 
пенальті у ворота «зорі». 

СвИСТІТИ чИ НЕ СвИСТІТИ?
Перший епізод мав місце вже на самому початку мат-

чу – Ігор Худоб’як та денис Кожанов по-спартаківськи 
розіграли стіночку. денис вирвався на вільний простір і 
зряче виконував передачу на Батісту, який відкривався 
у центрі штрафного. М’яч відверто влучив у руку Єзер-
ському і вийшов на кутовий. суддя проігнорував апеляції 
Кожанова.

вдруге і втретє екс-карпатівець зіграв рукою у влас-
ному штрафному з інтервалом у кілька секунд. артем 

0:2



ігор ощипко – пенальтист із залізними нервами

сніг батісті не страшний

«каменюки» спотикання на дорозі олега голодюка

Федецький протягнув за собою м’яча по правому фланзі 
і видав точну передачу на Кожанова. денис, у падінні, на-
магався перевести круглого в центр, але на заваді йому 
знову ж таки стала рука. суддя гру не зупинив, і Батіста, 
до якого м’яч потрапив після контакту з капітаном «зорі», 
віддав його на Худоб’яка. Ігор швидко прорвався повз 
двох захисників і пробив по воротах шуста. М’яч знову 
влучив у руку Єзерському, і цього разу суддя нарешті 
просвистів, хоч мав би зробити це кількома секундами 
раніше. 

чужЕ ПОЛЕ
але загалом на роботу судді не варто нарікати. на-

томість слід звернути увагу на реалізацію своїх моментів. 
У матчі проти «Металіста» карпатівці створювали одну 
гольову нагоду за іншою, а забили лише двічі. так і цього 
разу. Лише в Михайла Кополовця у першому таймі було 
два чудові шанси забити. щось, однак, постійно  заважало 
– надмірне хвилювання, суперник, сніг... це не важливо. 
такі шанси треба цінувати. добре, що «зоря» лише стоїть 
на початку довгої дороги. Багато гравців вперше чи вдру-
ге вийшли разом на поле, між ними нема порозуміння. І у 
цій грі вони пробачили карпатівцям таке марнотратство. 

Уся ця критика, можливо, і не має права на існуван-
ня. Бо грати довелося у дуже складних умовах. ніхто 
не буде сперечатися, що «Карпати» виглядали краще. 
Байдуже, що чуже поле. до речі, газон «авангарду» був 
для «зорі» таким самим чужим, як і для «Карпат». адже 
підопічні анатолія чанцева не тренувалися в Луганську. 
весь тиждень «зоря» готувалася до гри проти «Карпат» у 
донецьку, бо у себе вдома вона не змогла знайти відпо-
відних умов. Газон берегли і готували до гри як нарече-
ну до весілля. І треба ж – у день свята в Луганську випав 
рясний сніг. 

КучЕРЯвИЙ ГОЛ
жовтий м’яч, погана видимість, купа браку під час 

передач – далеко не повний перелік атрибутів березне-
вого футболу. У таких матчах, на таких полях, на перший 
план виходить не майстерність гравців, а їхній характер і 
поставлені завдання. «зоря», зі зрозумілих причин, праг-
не не вилетіти з Прем’єр-ліги. Ідеальним варіантом для 
практично нової команди було б місце в першій десятці. 
«Карпати» ж мають завдання набагато серйозніше – єв-
рокубки. для цього «зорю» просто необхідно було пере-
магати.

«Карпати» знову повторили фокус з контролем м’яча. 
«зоря» практично усю гру пробігала на холостих обертах.  
Ігор ощипко знову точно виконав пенальті. Богдан шуст 
вирішив гадати і кинувся у той кут, куди лівий захисник 
бив у минулій грі. не вгадав.

а другий гол у ворота «зорі» забив уже правий захис-
ник. артем Федецький виборов собі місце під воротами 
Богдана шуста якраз у той момент, коли Кожанов пода-
вав штрафний. У падінні карпатівський універсал пробив 
чи то головою, чи то плечем (чи то і одним, і іншим) – м’яч 
закотився точнісінько у кут воріт, голкіпер навіть з місця 
не зрушився. таким чином, захисник вийшов на чисте 
перше місце у гонці «зелено-білих» бомбардирів – це 
вже його шостий гол у чемпіонаті. до речі, гол у ворота 
«зорі» був схожий на голи донецькому «Металургу» та 
«чорноморцю» – теж після стандартів, теж не зрозуміло, 
чим. але яке це має значення?
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ГОЛОвНИЙ 
ТРЕНЕР
23.03.1966 р. 

Білорусь

Головний тренер
команди:
з 09.06.2008 р.

Олег
КОНОНОВ

о.к.

ЗАХИСНИК
26.04.1985 р.
Україна
вага/зріст: 82/184
за «Карпати»:
17/6
У вищій лізі:
58/12

АРТЕМ
ФЕДЕЦЬКИЙ

44

ПІвЗАХИСНИК
11.11.1983 р.
нігерія
вага/зріст: 73/178
за «Карпати»:
187/4
У вищій лізі:
125/1

САМСОН
ҐОДВІН

7

ЗАХИСНИК
02.01.1989 р.
Україна
вага/зріст: 66/172
за «Карпати»:
1/–
У вищій лізі:
1/–

АНДРІЙ
САГАЙДАК

34

ЗАХИСНИК
03.03.1983 р.
Україна
вага/зріст: 74/189
за «Карпати»:
14/1
У вищій лізі:
14/1

ЄВГЕН
ТАРАСЕНКО

33

ЗАХИСНИК
30.08.1988 р.
Україна
вага/зріст: 75/185
за «Карпати»:
2/–
У вищій лізі:
2/–

АНДРІЙ
ГУРСЬКИЙ

27

ЗАХИСНИК
03.02.1984 р.
Україна
вага/зріст: 77/184
за «Карпати»:
91/2
У вищій лізі:
57/2

ТАРАС
ПЕТРІВСЬКИЙ

15

ЗАХИСНИК
08.04.1984 р.
сербія
вага/зріст: 80/183
за «Карпати»:
25/–
У вищій лізі:
25/–

НЕМАНЬЯ
ТУБІЧ

5

ЗАХИСНИК
03.11.1984 р.
сербія
вага/зріст: 75/184
за «Карпати»:
39/–
У вищій лізі:
39/–

ІВАН
МІЛОШЕВІЧ

4

ПІвЗАХИСНИК
12.04.1989 р.
Україна
вага/зріст: 74/184
за «Карпати»:
–/–
У вищій лізі:
–/–

Ярослав
КУЦЯБА

3

ІГОР
ОЩИПКО

8

ЗАХИСНИК
15.10.1985 р.
Україна
вага/зріст: 72/175
за «Карпати»:
50/6
У вищій лізі:
51/6

вОРОТАР
09.09.1991 р.
Україна
вага/зріст: 78/187
за «Карпати»:
–/–
У вищій лізі:
–/–

РОМАН
МИСАК

1

АНДРІЙ
ТЛУМАК

22

вОРОТАР
07.03.1979 р.
Україна
вага/зріст: 81/188
за «Карпати»:
121/132п
У вищій лізі:
115/147п

«КАРПАТИ»
ЛЬВІВ

СЕЗОН
2009/2010

сила інформаціїwww.zik.com.ua

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

АНДРІЙ
НОВАК

21

вОРОТАР
19.01.1990 р.
Україна
вага/зріст: 79/191
за «Карпати»:
–/–
У вищій лізі:
–/–

ІВАН
ПІЦАН

32
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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, валерій сиров.

ПІвЗАХИСНИК
20.02.1989 р.
Україна
вага/зріст: 81/182
за «Карпати»:
4/–
У вищій лізі:
4/–

ЯРОСЛАВ
МАРТИНЮК

30

НАПАДНИК
07.02.1989 р.
Україна
вага/зріст: 71/179
за «Карпати»:
4/–
У вищій лізі:
4/–

ЯРОСЛАВ
СВОРАК

31

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

ЮРІЙ
ГАБОВДА

24

ПІвЗАХИСНИК
18.11.1987 р.
Україна
вага/зріст: 71/181
за «Карпати»:
64/1
У вищій лізі:
59/1

АНДРІЙ
ТКАЧУК

25

ПІвЗАХИСНИК
02.01.1988 р.
Україна
вага/зріст: 70/177
за «Карпати»:
40/4
У вищій лізі:
40/4

Олег
ГОЛОДЮК

17

ПІвЗАХИСНИК
20.02.1985 р.
Україна
вага/зріст: 66/175
за «Карпати»:
131/18
У вищій лізі:
98/13

ІГОР
ХУДОБ’ЯК

16

ПІвЗАХИСНИК
31.05.1988 р.
Україна
вага/зріст: 71/181
за «Карпати»:
5/–
У вищій лізі:
5/–

ВОЛОДИМИР
БІДЛОВСЬКИЙ

28

НАПАДНИК
09.11.1985 р.
Грузія
вага/зріст: 73/178
за «Карпати»:
35/1
У вищій лізі:
35/1

АЛЕКСАНДЕР
ҐУРУЛІ

10

НАПАДНИК
20.04.1989 р.
естонія
вага/зріст: 72/183
за «Карпати»:
53/3
У вищій лізі:
53/3

СЕРГІЙ
ЗЕНЬОВ

11

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

ЮРІЙ
ФУРТА

35

НАПАДНИК
29.01.1984 р.
Україна
вага/зріст: 68/171
за «Карпати»:
55/1
У вищій лізі:
77/1

МИХАЙЛО
КОПОЛОВЕЦЬ

18

НАПАДНИК
13.06.1987 р.
Україна
вага/зріст: 69/172
за «Карпати»:
52/8
У вищій лізі:
53/8

ДЕНИС
КОЖАНОВ

9

НАПАДНИК
27.07.1980 р.
Бразилія
вага/зріст: 80/186
за «Карпати»:
97/29
У вищій лізі:
71/20

ВІЛЬЯМ
БАТІСТА

80

сила інформаціїwww.zik.com.ua

ТАКОЖ У ЗАЯВЦІ КОМАНДИ

№23   олексій родевич

№37   Ігор тістик

№38   олег тарасенко

№39   володимир Підвірний

№41   степан Гірський

№36   володимир Гудима

№40   Павло Гордійчук

ПІвЗАХИСНИК
25.03.1987 р.
Україна
вага/зріст: 71/179
за «Карпати»:
3/–
У вищій лізі:
3/–

АНТОН
ЛУЦИК

29

сезон 2009/2010      -20- тУр



Король Лев міста Лева
сила інформаціїwww.zik.com.ua
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в останній календарний день 
осені 1948 року в сім’ї добре знано-
го в дрогобичі футболіста рудольфа 
Броварського народився третій син. 
Малюка назвали Левком. з раннього 
дитинства в хлопця давали про себе 
знати батьківські гени: улюбленою, 
а точніше –  єдиною іграшкою для 
нього був м’яч. однак на відміну від 
Броварського-старшого, Левкові 
до вподоби більше був волейбол. І 
саме до секції, в якій грали м’ячем 
через сітку, він пішов записуватися у 
місцеву дюсш. однак через малий 
зріст тренери хлопцеві відмовили. 
тож йому нічого не залишалося, як 
спробувати себе у футболі, бо без 
спортивних ігор він свого життя не 
уявляв.

У 1967 році Лев Броварський 
вступив до Львівського інституту 
фізкультури й одразу потрапив на 
олівець до ернеста юста, який тоді 
відповідав за резервістів «Карпат». а 
вже на початку 1968 року, коли Лев-
кові ледь виповнилося 19, він одра-
зу, а головне надовго забронював за 
собою місце в основному складі.

вибагливий львівський уболі-
вальник одразу полюбив Левка. 
Хлопець на полі вирізнявся інтелі-
гентною манерою ведення гри. Бро-
варський володів відмінною техні-
кою роботи з м’ячем. його передачі, 
незалежно від відстані, завжди були 
вивірені до міліметра і максимально 
зручні для партнерів. не випадково 
янош Габовда більшість своїх голів 
з другого поверху забив саме після 
навісів карпатівця з шостим номе-
ром на спині, а прудконогий пра-
вий крайній Богдан Грещак майже в 

у ту точку, в якій у потрібний момент 
опинявся хтось з карпатівців. Без 
проблем міг Левко обіграти й будь-
якого опонента один в один, а то й 
пошивав у дурні одразу двох-трьох 
суперників.

кожному матчі по кілька разів утікав 
від оборонців, одержавши ювелір-
ний пас від свого флангового хава. 
Класно Броварський виконував і 
стандарти: після його кутових чи 
штрафних м’яч зазвичай летів якраз 

в історії «Карпат» є лише один футболіст, який у складі «зелено-білих» у чемпіонатах кра-
їни провів понад 400 матчів. На рахунку легендарного Левка Броварського їх 412, які пів-
захисник зіграв за 13 сезонів. А в одному зі своїх інтерв’ю, відповідаючи на запитання, що 
саме з того періоду йому запам’яталося найбільше, 6-й номер «зелено-білих» відповів так: 
«Наші вболівальники. Знаєте, коли ми в 1969 році вийшли на розминку перед фіналом Кубка 
СРСР і побачили таку кількість львів’ян на трибунах «Лужніків», у мене на очі навернулися 
сльози. Ми не могли того дня не виграти, адже нам передалася енергія всієї Галичини, всієї 
Західної україни. А скільки телеграм прийшло на нашу адресу по завершенні матчу з найвід-
даленіших куточків світу! впевнений, більше нічого подібного в історії радянського футболу 
не було й близько. А який прийом нам організували у Львові: з аеропорту до центру ми до-
биралися кілька годин». Зазначимо, що Лев Броварський у тому зоряному складі «Карпат» 
був наймолодшим.
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ЛЕВ БРОВАРСЬКИЙ – РЕКОРДСМЕН «КАРПАТ» ЗА КІЛЬКІСТЮ ЗІГРАНИХ МАТЧІВ



сила інформаціїwww.zik.com.ua

Природа не наділила Бровар-
ського вражаючими антропометрич-
ними даними. навпаки, на вид він 
був щупленький і худенький. однак 
з функціоналкою у нього було все 
гаразд – майже всі свої матчі віді-
грав від дзвінка до дзвінка і завжди 
встигав відпрацьовувати як в атаці, 
так і в обороні. а ще Левко ніколи не 
міг примиритися з поразкою своєї 
команди. особливо в ситуації, коли 
вважав, що у програші є його пряма 
вина. Показовим у цьому плані став 
поєдинок другого кола  чемпіонату 
країни 1971 року у Києві між «дина-
мо» і «Карпатами». Гостям, за великим 
рахунком, вже нічого не було потріб-
но – місце в середині турнірної та-
блиці було гарантоване за будь-якого 
результату. натомість господарі в разі 
перемоги достроково забезпечували 
собі чемпіонський титул.

Гра проходила за незначної 
переваги «динамо», на табло горі-
ли цифри 1:0 на їхню користь. але 
кульмінаційним став момент за 
шість хвилин до фінального свист-
ка. Броварський отримав м’яча від 
партнера і опинився в карному 
майданчику сам-один проти кіпера 
киян Євгена рудакова. воротаря 
хавбек «Карпат» технічно на замаху 
поклав на землю, але примудрився 
пробити повз рамку. Гра так і закін-
чилася – 1:0. дорогою додому в по-
їзді Броварський плакав, а партнери 
ніяк не могли заспокоїти свого най-
молодшого гравця.

Проте вихід своїм емоціям Лев 
давав по завершенні матчу. а на 
полі в процесі гри холоднокров-
ність йому зраджувала дуже рідко. 
У двораундовій чвертьфінальній 
дуелі Кубка срср 1972 року жереб 
звів «Карпати» з тбіліським «ди-
намо». Перший поєдинок у Львові 
закінчився «на сухо» – 0:0. а в матчі-
відповіді в столиці Грузії кавказці ви-
гравали 1:0. аби одержати перемогу 
за сумою двох матчів, галичанам до-
статньо було забити один гол. але ж 
його треба було забити! а зробити 
це ніяк не вдавалося – оборона та 
воротар господарів діяли напрочуд 
злагоджено, а часу залишалося об-
маль. І от м’яч опиняється в ногах 
у Броварського. відстань до воріт 
метрів з 35, але Лев помітив, що кі-
пер динамівців степанія трішечки 
задалеко вийшов з рамки. рішення 
було  прийнято моментально – до-
вгий парашут, і круглий по високій 

траєкторії опускається за спиною 
степанії в сітку. 1:1 – і «Карпати» у 
півфіналі!

ну й, звісно, не можна не сказати 
про вірність Левка рідній команді. 
на професійному рівні він відіграв 
13 сезонів. І всі ці роки (нині таке 
навіть важко собі уявити) виходив 
на поле у зелено-білій футболці 
львівських «Карпат». Хоча його за-
прошували (і неодноразово), обіця-
ючи золоті гори, провідні клуби со-
юзу: київське «динамо», московські 
«спартак» і цсКа. виступаючи за ці 
клуби, й дорога у збірну для нього, 
без сумніву, була б легшою. але Ко-
роль Лев футбольної Галичини не 
міг зрадити команді міста Лева. 

продовжив роботу в спортінтернаті, 
а згодом очолив дрогобицьку «Га-
личину». влітку 1999 р. дебютував у 
ролі головного тренера «Карпат», де 
працював з перервами до вересня 
2002 р. Лев Броварський наразі є 
єдиним, хто захищав честь «Карпат» 
в єврокубках у якості гравця і голов-
ного тренера. 

Під час Гала-вистави «Людина 
футболу Львiвщини-2000» Лева 
Броварського визнали кращим 
футболiстом в iсторiї львiвського 
футболу. У 2001 р. Леву рудольфо-
вичу було присвоєно звання за-
служений тренер України, а з 2004 
року він очолював регіональний 
центр розвитку дитячо-юнацького 

9

По завершенні кар’єри гравця 
Лев Броварський тренував «спар-
так» із самбора, готував молодих 
футболістів у львівському спортін-
тернаті. У 1989 – 1990 рр. працював 
у Камеруні — тренував юнацькі та 
молодіжні збірні, а окрім того, до-
помагав валерію непомнящему в 
підготовці національної команди 
до участі у відбірковій кампанії, а 
згодом і до фінальної частини чем-
піонату світу 1990 р., де камерунці 
сенсаційно дійшли до чвертьфіналь-
ної стадії. Повернувшись додому, 

футболу при Федерації футболу 
України. Президент України наго-
родив Лева Броварського  орденом 
«за заслуги» ІІІ ступеня, Кабінет 
Міністрів України – «Почесною гра-
мотою», а Федерація футболу Укра-
їни – медаллю «за заслуги». дрого-
бицька міська рада присвоїла Леву 
Броварському звання «Почесний 
громадянин дрогобича», а ФК «Кар-
пати» закріпив за ним довічно фут-
болку з № 6. це означає, що більше 
ніхто й ніколи з гравців клубу не ви-
йде на поле з цим номером.

сезон 2009/2010      -20- тУр

Лев БРОВАРСЬКИЙ
народився 30 листопада 

1948 року в дрогобичі. 
Півзахисник. Кар’єра в «Кар-

патах»: 1968 – 1980 рр. У чемпі-
онатах срср зіграв 412 матчів 
(рекорд клубу), забив 47 голів. 

дебютував 8 квітня 1968 р. у 
матчі проти калінінградської 
«Балтики».   

 Майстер спорту срср (1968 
р.). володар Кубка срср 1969 
р. Переможець турніру першої 
ліги союзного чемпіонату 1970 
і 1979 рр. Кращий дебютант лі-
нії півзахисту чемпіонату срср 
1971 р. за версією журналу 
«смєна». Провів один матч у 
складі національної збірної 
срср (1971 р.). входив до спис-
ку 33-ох кращих футболістів 
України (1972 і 1976 рр.).

окрім «Карпат», грав за команди «нафтовик» (дрогобич) та «спартак» 
(самбір). 

Помер 4 червня 2009 р. у Львові. Лева рудольфовича поховано на Лича-
ківському цвинтарі поряд з дружиною.
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ЗАХИСНИК
21.03.1980 р.
Україна
вага/зріст: 81/186
за «арсенал»:
21/1
У вищій лізі:
160/8

Сергій
матюхін

39

ЗАХИСНИК
21.10.1984 р.
Україна
вага/зріст: 72/175
за «арсенал»:
45/1
У вищій лізі:
56/1

олександр
романчук

21

ЗАХИСНИК
09.02.1984 р.
росія
вага/зріст: 74/176
за «арсенал»:
25/1
У вищій лізі:
56/2

Андрій
ЄЩЕНКО

29

ПІвЗАХИСНИК
17.01.1982 р.
Україна
вага/зріст: 76/178
за «арсенал»:
46/1
У вищій лізі:
73/1

артем
старгородський

2

ПІвЗАХИСНИК
12.06.1981 р.
Україна
вага/зріст: 82/186
за «арсенал»:
60/6
У вищій лізі:
150/10

сергій
симоненко

4

ПІвЗАХИСНИК
17.09.1977 р.
росія
вага/зріст: 68/175
за «арсенал»:
19/1
У вищій лізі:
34/1

ролан
ГУСЄВ

8

ЗАХИСНИК
10.09.1980 р.
Білорусія
вага/зріст: 70/178
за «арсенал»:
15/–
У вищій лізі:
106/4

АлЯксандр
данілав

18

ЗАХИСНИК
04.03.1983 р.
Україна
вага/зріст: 76/182
за «арсенал»:
32/–
У вищій лізі:
111/1

тарас
ільницький

3

ЗАХИСНИК
16.04.1987 р.
Україна
вага/зріст: 74/182
за «арсенал»:
62/4
У вищій лізі:
62/4

євген
євсєєв

16

ЗАХИСНИК
24.07.1978 р.
румунія
вага/зріст: 80/188
за «арсенал»:
2/–
У вищій лізі:
2/–

флорін
шоава

6

ЗАХИСНИК
14.05.1981 р.
Україна
вага/зріст: 85/192
за «арсенал»:
28/2
У вищій лізі:
165/5

богдан
шершун

5

вОРОТАР
02.02.1982 р.
Україна
вага/зріст: 85/185
за «арсенал»:
–/–
У вищій лізі:
80/108п

Андрій
КОМАРИЦЬКИЙ

12

вОРОТАР
19.11.1974 р.
Україна
вага/зріст: 80/181
за «арсенал»:
224/233п
У вищій лізі:
286/268п

ВІТАЛІЙ
РЕВА

1

вОРОТАР
28.07.1986 р.
Україна
вага/зріст: 84/191
за «арсенал»:
1/0п
У вищій лізі:
1/0п

СЕРГІЙ
ПОГОРІЛИЙ

23

ГОЛОвНИЙ 
ТРЕНЕР

12.07.1956 р. 
Україна

Головний тренер 
команди:
з лютого 2010 р.

В’яЧЕСЛАВ
ГРОЗНИЙ

V.G.

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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КЕРІВНИЦТВО, ТРЕНЕРСЬКИЙ ШТАБ ФК «АРСЕНАЛ» КИЇВ

Президент клубу – вадим раБІнович.
директор – володимир ПУстоваров.
виконавчий директор – віктор ІщенКо.
Головний тренер – в’ячеслав Грозний.
тренери – олексій веЛичКо, Ігор ХарьКовщенКо,  
олег надУда, сергій зоЛотницьКий.

ПІвЗАХИСНИК
24.09.1989 р.
Україна
вага/зріст: 75/181
за «арсенал»:
4/–
У вищій лізі:
4/–

ярослав
захаревич

14

ПІвЗАХИСНИК
17.08.1976 р.
Україна
вага/зріст: 84/185
за «арсенал»:
224/45
У вищій лізі:
333/72

сергій
закарлюка

9

ПІвЗАХИСНИК
21.01.1990 р.
Україна
вага/зріст: 72/180
за «арсенал»:
3/–
У вищій лізі:
3/–

андрій
богданов

17

ПІвЗАХИСНИК
13.12.1981 р.
Франція
вага/зріст: 75/172
за «арсенал»:
37/1
У вищій лізі:
52/1

поль
ессола

24

ПІвЗАХИСНИК
02.05.1984 р.
Литва
вага/зріст: 71/179
за «арсенал»:
12/–
У вищій лізі:
12/–

саулюс
міколюнас

13

ПІвЗАХИСНИК
30.11.1990 р.
Україна
вага/зріст: 79/187
за «арсенал»:
–/–
У вищій лізі:
24/1

євген
шахов

30

ПІвЗАХИСНИК
16.08.1988 р.
Україна
вага/зріст: 71/175
за «арсенал»:
22/–
У вищій лізі:
22/–

валерій
заваров

88

ПІвЗАХИСНИК
20.07.1983 р.
Голландія
вага/зріст: 80/186
за «арсенал»:
36/2
У вищій лізі:
64/5

сендлей
біто

20

НАПАДНИК
30.09.1977 р.
Україна
вага/зріст: 75/183
за «арсенал»:
18/1
У вищій лізі:
224/5

олександр
грицай

35

НАПАДНИК
29.11.1978 р.
Україна
вага/зріст: 74/180
за «арсенал»:
16/7
У вищій лізі:
282/99

андрій
воробей

10

НАПАДНИК
30.08.1978 р.
Узбекистан
вага/зріст: 78/187
за «арсенал»:
2/–
У вищій лізі:
217/97

максим
шацьких

15

НАПАДНИК
04.05.1990 р.
Україна
вага/зріст: 65/181
за «арсенал»:
–/–
У вищій лізі:
–/–

дмитро
коркішко

28

ПІвЗАХИСНИК
02.01.1982 р.
Україна
вага/зріст: 72/180
за «арсенал»:
64/3
У вищій лізі:
133/5

андрій
хомин

33

НАПАДНИК
09.02.1982 р.
румунія
вага/зріст: 70/182
за «арсенал»:
27/8
У вищій лізі:
36/9

йонуц
мазілу

7

НАПАДНИК
18.10.1980 р.
Бразилія
вага/зріст: 71/176
за «арсенал»:
64/9
У вищій лізі:
77/14

жоземар

11

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«АРСЕНАЛ»

Президент

ВАДИМ
РАБІНОВИЧ

ВІ
ЗИ

ТК
А 

Ф
К 

«А
РС

ЕН
АЛ

»

МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ

РЕКВІЗИТИ КЛУБУ

12

виступав під назвами «нива-Борисфен», ФК «Бориспіль», «Борисфен», «цсКа-Борисфен», цсКа. 
сучасна назва –  з лютого 2001 року.  

Грає на стадіонах нсК «олімпійський», «динамо», нтК ім. в. Банникова, «Колос» (м. Бориспіль). 
Фіналіст Кубка України 1998, 2002 рр.

Ось підсумки виступів «Арсенала»
у національних першостях та чемпіонатах:

 Ліга І в Н П М Місце Команд
1992/93 рр. Перехідна 34 19 7 8 45-28 4 18 
1993/94 рр. друга 42 26 13 3 84-28 1 22 
1994/95 рр. Перша 42 26 9 7 73-31 2 22 
1995/96 рр. вища 34 15 11 8 47-27 4 18 
1996/97 рр. вища 30 9 8 13 33-35 11 16 
1997/98 рр. вища 30 9 6 15 30-35 13 16 
1998/99 рр. вища 30 11 10 9 37-35 7 16 
1999/2000 рр.  вища 30 9 8 13 31-36 10 16
2000/2001 рр. вища 26 10 10 6 30-23 6 14
2001/2002 рр.  вища 26 6 5 15 18-28 12 14
2002/2003 рр.  вища 30 16 8 6 49-24 5 16
2003/2004 рр.  вища 30 10 7 13 38-44 9 16
2004/2005 рр.  вища 30 9 10 11 30-33 9 16
2005/2006 рр.  вища 30 9 8 13 31-39 12 16
2006/2007 рр.  вища 30 7 9 14 28-44 14 16
2007/2008 рр.  вища 30 11 9 10 42-36 6 16
2008/2009 рр.  вища 30 8 8 14 26-33 11 16

У 434 матчах прем’єр-ліги: +144=124-166, м’ячі 493-495. найбільші перемоги – 8:1 («волинь», 12.07.2002 р.),  
7:0 («закарпаття», 11.08.2007 р.), найбільша поразка – 1:6 («динамо», 10.06.2003 р.). У вищій лізі був задіяний 201 
гравець, а найбільшу кількість матчів за команду провели сергій закарлюка та віталій рева (по 224). Голи забивали 
107 футболістів, а також зафіксовано 4 автоголи суперників. найкращий бомбардир – сергій закарлюка (45 м’ячів). 
рекордсмен клубу за сезон – Євген селезньов (17 м’ячів, 2007/2008 рр.).

Під час зимового міжсезоння замість олександра заварова повернувся на тренерський місток канонірів 
53-річний в’ячеслав Грозний. Повернулися в «арсенал» також с. Біто («закарпаття») та П. ессола («дніпро»). а но-
вачками стали один з кращих бомбардирів чемпіонатів України екс-динамівець М. шацьких («Локомотив», Казах-
стан), Ф. шоава («Університатя», румунія), а. Комарицький («зоря»), д. Коркішко («динамо»).

Рік заснування: 2001
Клубні кольори: червоно-сині
Поштова адреса: м. Київ, 
вул. Мечникова, 14/1
Електронна адреса: 
http://www.fcarsenal.com.ua
E-mail: office@fcarsenal.com.ua
Стадіон: «динамо» (16 873 місця)

Головний тренер: в’ячеслав Грозний

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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«АРСЕНАЛ»
КиЇв

«КАРПАТИ»
ЛьвІв

Львівські «Карпати» та київський «Арсенал» (екс-армійці)  зустрічались впродовж своєї історії  
лише  в рамках вищої ліги України. Ось підсумки попередніх зустрічей:

 
чемпіонат україни – 25: +9=9-7, м’ячі 28-32.
17.09.1995 р. – Київ – 1:2 Панчишин – свистунов, Гусін.
22.04.1996 р. – Львів – 1:1 Мокрицький – Федоров.
13.10.1996 р. – Львів – 1:2 Колесник – селезньов, Гончаренко.
10.04.1997 р. – Київ – 1:0 сапуга.
03.08.1997 р. - Львів – 1:0 Маковей.
26.05.1998 р. – Київ – 2:0 Паляниця, Євтушок.
11.07.1998 р. – Київ – 3:3 шаран-2, Ковалець – Леоненко-2, шкапенко.
17.06.1999 р. – Львів – 3:3 Гецко, Євтушок, Паляниця – олійник, цихмейструк, Беженар.
16.07.1999 р. – Львів – 1:0 Мізін.
16.06.2000 р. – Київ – 3:2 назаров, Покладок, Маковей – Євтушок, Мусолітін.
09.09.2000 р. – Львів – 1:0 вільчинський.
15.04.2001 р. – Київ – 0:4 закарлюка-2, Монарьов, Мальцев. 
28.07.2001 р. – Львів – 1:0 швед.
18.05.2002 р. – Київ – 0:0
27.10.2002 р. – Київ – 1:1 Мізін – чернов.
24.03.2003 р. – Львів – 1:2 Мікуліч – окодува, апхазава.
09.11.2003 р. – Київ – 3:2 Кабанов, даниловський, Мізін – Кутарба, омелянчук.
14.03.2004 р. – Львів – 0:0
02.12.2006 р. – Львів – 1:1 сучков – Беньо
26.05.2007 р. – Київ – 0:1 закарлюка
27.10.2007 р. – Львів – 0:0
04.05.2008 р. – Київ – 0:2 Cелезньов, Євсєєв.
08.11.2008 р. – Львів – 3:2 Ґурулі, Кузнецов, Кожанов – закарлюка, олійник.
23.05.2009 р. – Київ – 0:4 симоненко, жоземар, Лисенко, джакобія.
23.08.2009 р. – Київ – 0:0

Баланс матчів у Львові – 12: +5=5-2, м’ячі 14-11, в Києві – 13: +4=4-5, м’ячі 14-21.

14

18 тур
27.02.2010

«КарПати»
ЛьвІв

«МетаЛІст»
ХарКІв

21 тур
20.03.2010

«оБоЛонь»
КиЇв

«КарПати»
ЛьвІв

20 тур
13.03.2010

«КарПати»
ЛьвІв

«арсенаЛ»
КиЇв

19 тур
06.03.2010

«зоря»
ЛУГансьК

«КарПати»
ЛьвІв0:2

-:-

-:-

2:1

22 тур
27.03.2010

«КарПати»
ЛьвІв

«днІПро»
днІПроПетровсьК-:-

23 тур
03.04.2010

«КарПати»
ЛьвІв

«чорноМорець»
одеса-:-

24 тур
10.04.2010

«заКарПаття»
УжГород

«КарПати»
ЛьвІв-:-

13 тур
07.04.2010

«КарПати»
ЛьвІв

«таврІя»
сІМФероПоЛь-:-

25 тур
14.04.2010

«КарПати»
ЛьвІв

«шаХтар»
донецьК-:-

26 тур
17.04.2010

«МетаЛУрГ»
заПорІжжя

«КарПати»
ЛьвІв-:-

27 тур
24.04.2010

«КарПати»
ЛьвІв

«динаМо»
КиЇв-:-

28 тур
01.05.2010

«таврІя»
сІМФероПоЛь

«КарПати»
ЛьвІв-:-

29 тур
05.05.2010

«КарПати»
ЛьвІв

«КривБас»
Кривий рІГ-:-

30 тур
09.05.2010

«ІЛЛІчІвець»
МарІУПоЛь

«КарПати»
ЛьвІв-:-

СТ
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ТИ

КА

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

«карпати» у другій частині сезону 2009/2010

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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турнірна таблиця чемпіонату

М КОМАНДА І в Н П М О

1 «динамо» Київ 18 14 4 0 40:10 46

2 «шахтар» донецьк 19 14 4 1 42:14 46

3 «Металіст» Харків 18 12 2 4 24:12 38

4 «дніпро» дніпропетровськ 18 8 6 4 28:17 30

5 «Металург» донецьк 18 9 3 6 26:18 30

6 «КАРПАТИ» Львів 18 8 6 4 29:22 30

7 «таврія» сімферополь 18 8 5 5 21:24 29

8 «оболонь» Київ 18 8 1 9 20:28 25

9 «АРСЕНАЛ» Київ 18 5 7 6 23:23 22

10 «ворскла» Полтава 18 4 8 6 18:17 20

11 «Металург» запоріжжя 19 5 5 9 21:30 20

12 «Іллічівець» Маріуполь 18 5 4 9 19:29 19

13 «зоря» Луганськ 18 4 4 10 14:30 16

14 «чорноморець» одеса 18 4 3 11 11:24 15

15 «закарпаття» Ужгород 18 3 1 14 12:31 10

16 «Кривбас» Кривий ріг 18 2 1 15 15:34 7

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

Запрошуємо всіх вболівальників  
на стадіон «Україна»!

28.03.2010   18:00
«КАРПАТИ» – «ДНІПРО»
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РЕШТА МАТЧІВ 20-ГО ТУРУ ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ КЛУБУ

наступний матч

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО?

НАЗАД У МИНУЛЕ...

13.03.2010
«чорноморець» – «Кривбас»

«динамо» – «ворскла» 
«Металург» з – «Металург» д

14.03.2010
«закарпаття» – «зоря»
«таврія» – «Іллічівець» 
«дніпро» – «оболонь» 
«шахтар» – «Металіст»

Так виглядала програмка 
у сезоні 1995/1996

Сьогодні – 13 березня

чемпіонат україни
1996 р. – Луцьк – «волинь» – 0:1.
1999 р. – Львів – сК «Миколаїв» – 5:1. назаров, шаран, Євглевський, Гецко, 
сторчак-автогол.
Кубок україни (1/8 фіналу)
1998 р. – Львів – «Кривбас» – 2:0. Мізін, Гецко.

• в національних чемпіонатах за «арсенал» і за «Карпати» виступало 
14 гравців – Микола закотюк, андрій Гусін, сергій амілехін, сергій Гон-
чаренко, Михайло стельмах, сергій Мізін, андрій Полунін,  валентин 
Грегуль, олександр Євтушок, андрій чернов, олексій Іванов, василь 
Кардаш, юрій Беньо та андрій распопов.
• Гвардійці «арсенала» (не менш як 130 ігор): с. закарлюка, в. рева (по 
224), е. цихмейструк (143), с. Костишин (131).
• Голеадори «арсенала» (не менш як 18 м’ячів): с. закарлюка (45),  
е. окодува (32), с. Мізін (24), Є. селезньов (19).
• «арсенал» очолювали 12 головних тренерів, а лідирують тут – о. за-
варов (119 ігор), в. Безсонов (81), в. Грозний (57).

сила інформаціїwww.zik.com.ua
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БРИГАДА АРБІТРІВ

ПРОТОКОЛ МАТЧУ

«КАРПАТИ»
ЛьвІв

:

 воротарі 
1 роман МисаК
21 андрій новаК
22 андрій тЛУМаК
32 Іван ПІцан

 Захисники
4 Іван МІЛошевІч
5 неманья тУБІч
8 Ігор ощиПКо
15 тарас ПетрІвсьКий
27 андрій ГУрсьКий
33 Євген тарасенКо
34 андрій саГайдаК
44 артем ФедецьКий

 Півзахисники
3 ярослав КУцяБа
7 самсон ҐодвІн
16 Ігор ХУдоБ’яК
17 олег ГоЛодюК
25 андрій тКачУК
28 володимир БІдЛовсьКий
29 антон ЛУциК
30 ярослав МартинюК

 Нападники
9 денис Кожанов
10 александер ҐУрУЛІ
11 сергій зеньов
18 Михайло КоПоЛовець
24 юрій ГаБовда
31 ярослав свораК
35 юрій ФУрта
80 вільям БатІста

 воротарі 
1 віталій рева
12 андрій КоМарицьКий
23 сергій ПоГорІЛий

 Захисники
3 тарас ІЛьницьКий
5 Богдан шершУн
6 Флорін шоава
16 Євген ЄвсЄЄв
18 аляксандр данІЛав
21 олександр роМанчУК
29 андрій ЄщенКо
39 сергій МатюХІн

 Півзахисники
2 артем старГородсьКий
4 сергій сиМоненКо
8 ролан ГУсЄв
9 сергій заКарЛюКа
13 саулюс МІКоЛюнас
14 ярослав заХаревич
17 андрій БоГданов
20 сендлей БІто
24 Поль ессоЛа
30 Євген шаХов
33 Євген ХоМин
35 олександр Грицай
88 валерій заваров

 Нападники
7 йонуц МазІЛУ
10 андрій вороБей
11 жозеМар
15 Максим шацьКиХ
28 дмитро КорКІшКо

13.03.2010
17:00

20 тур

«АРСЕНАЛ»
КиЇв

Арбітр: Ігор ПоКІдьКо (Полтава, 15.02.1965). У вищій лізі провів 48 матчів, 
з них 2 за участю «Карпат»: +0=2-0, м’ячі 0-0 та 10 ігор за участю «арсенала»:  +8=2-0, м’ячі 15-3.
Асистенти арбітра: олег ПЛУжниК (Харків, 06.04.1973, 57 матчів) та 
сергій БУКрЄЄв (Харків, 20.10.1967, 32 матчі).
Резервний арбітр: юрій ваКс (сімферополь, 22.12.1981).
Делегат ФФу: анатолій дяченКо (Полтава, 25.03.1953).
Інспектор ФФу: володимир тУХовсьКий (сімферополь, 19.04.1949).


