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Ліга Європи УЄФА. Груповий етап
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ВІЗИТКА

ФК «КАРПАТИ» ЛЬВІВ
(УКРАЇНА)

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

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.). 
найкРащий 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 502 матчах у вищій лізі: +183=138-181, м’ячі 560-572. 
найбільша ПеРемоГа – 5:0 («чорноморець», 1999 р.; «Оболонь», 2009). 
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). 

РекоРдсмени клубу за сезон – Іван ГецКО та Олександр ПаЛяниця (по 16 м’ячів, 1998/99 рр.). 

досяГнення: 
• Фіналіст розіграшу 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 незалеж-

ної України (20 хв. матчу проти «чорноморця»). 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). 

• Учасник розіграшу Ліги Європи 2010/2011.

РЕКВІЗИТИ КЛУБУ

ВІЗИТКА КЛУБУ

почесНий президеНт

ПетРо
димінський

КомАндА сЕЗонУ 2010/2011

Ліга європи. грУповиЙ ЕТап
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«каРПати» – «севілья» – 0:1 (0:1) 
21 жовтня 2010 р. 

Львів. Стадіон «Україна»
Гол: кануте, 34.
«карпати»: руденко, д. авелар, Голодюк, зеньов (кузне-
цов, 46), кожанов (Гудима, 75), кополовець (Габовда, 57), 
ткачук, тубіч, Федецький, Худоб’як, чечер.
«севілья»: палоп, касерес, Наварро, зокора, перотті, 
кануте (ромарік, 68), ескюде, Негредо (луїс Фабіано, 75), 
дабо, конко, Гуаренте (Хосе карлос, 81).
Попередження: чечер, 71, Голодюк, 79 – Гуаренте, 9, На-
варро, 61, ескюде, 90.
вилучення: чечер, 88 (друге попередження).

3-ий Т УР

«Севілья» стала третьою командою 
в групі, з якою грали «Карпати». Перед 
тим, як завітати до Львова, андалузці 
бездарно провели матч проти хіхонсько-
го «Спортінга» і поступилися 2:0. До Укра-
їни «Севілья» приїхала в доброму гуморі, 
навіть незважаючи на незвичну для іс-
панців погоду. Тоді у Львові було +4, що, 
ясна річ, аж ніяк не підходило гостям. 
Аргентинець Дієго Перотті так змерз, що 
навіть забув поцікавитися назвою міста, 
куди він приїхав. На передматчевій прес-
конференції він так і сказав: «Не знаю». 
Свого підопічного «прикрив» головний 
тренер. Грегоріо Мансано подякував за 
теплий прийом і сказав, що місто зветь-
ся Львів і що воно є значущим регіоном 
для української історії та сьогодення. 
Мабуть, досвідчений тренер трохи при-
соромив аргентинця – вже після гри Пе-
ротті таки знав, де він грав.   

як і в матчі проти «Боруссії», усі квитки 
були продані задовго до початку гри. Бажа-
ючі побачити футбол найвищого рівня при-
їхали з усієї України. на жаль, стадіон «Укра-
їна» може вмістити не більше 28-и тисяч. З 
Іспанії уболівальники на гру не приїхали, 
тож львівським фанам ніхто не заважав під-
тримувати «Карпати». відразу варто сказати, 
що незважаючи на підсумковий рахунок, 
а також загальну втому команди від наси-
ченого календаря, «зелено-білі» грали до 
останньої секунди. Саме цей факт і оцінили 
уболівальники – майже ніхто не покинув 
стадіон аж до фінального свистка. 

«Севілья» сподобалася. Грамотна гра в 
обороні, висока командна швидкість і повне 
виконання тактичних настанов тренера. «Се-
вілья» не неслася вперед, а спокійно тримала 
м’яча і чекала свого шансу. Грегоріо Мансано 
дивився гру проти «Динамо» і знав, де в обо-

роні «Карпат» слабке місце. Тому й не дивно, 
що севільці не крутили перед штрафним Ру-
денка хитромудрі комбінації, а шукали щастя 
під час стандартів. Гол «Севільї» вдалося за-
бити з третьої спроби. Після першого навісу 
зі штрафного вище за всіх вистрибнув ескю-
де, але трохи не розрахував силу удару – м’яч 
влучив у перекладину. За кілька хвилин уже 
його партнер по обороні Касерес робить те 
саме, але цього разу круглий розминувся з 
воротами. на 34-ій хвилині «Севілья» розі-
грала класну домашню заготовку – Перотті 
навісив з кутового, ескюде на ближній штан-
зі акуратно підправив траєкторію м’яча на 
голову Кануте. все решта – справа техніки. 
Усі гравці «Карпат» при цьому стояли і диви-
лися, як забиває досвідчений форвард. ніхто 
й кроку не зробив... 

СТАНдАРТНА ПРобЛемА
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«КАРПАТИ» – «СеВІЛЬя» – 0:1

«Карпати» старалися – це було помітно, 
але для перемоги цього недостатньо. Та 
й помилок «зелено-білі» зробили стільки, 
що навіть страшно їх рахувати. велика за-
слуга в цьому оборони «Севільї», яка була 
на секунду швидшою за своїх суперників. 
Може, холод вплинув на іспанців у пози-
тивному сенсі? Тобто змушував їх бігати 
швидше? але все це не реабілітовує карпа-
тівців. взяти хоча б Худоб’яка. Що не пас –  
то в ноги супернику. Іспанці повністю пере-
крили повітря карпатівському лідеру, треба 
визнати. Тому до Палопа м’яч майже не до-
ходив.  

Руденко теж не мав надмірної роботи. 
але тут усе зрозуміло – в «Севільї» була 
своя стратегія, спрямована, насамперед, 
на стандарти. Та й захист «Карпат» не давав 
іспанцям особливо розгулятися. Після за-
битого гола в «Севільї» моментів більше не 
було. наприкінці гри щось схоже на гольо-
вий епізод був у Луіса Фабіано. але з таким 
бажанням, як у нього, гравець просто не 
має права на поле виходити. це неповага до 
тренера, до партнерів, до уболівальників. 
не хоче він грати в цій команді… наче на-
вмисно запоров чудовий момент – замість 
того, щоб спокійно пробігти кілька метрів, 
він, вже перебуваючи практично наодинці з 
воротарем, чомусь зупиняється і біжить до 
бокової лінії.

У «Карпат» і того не було. Зеньова при-
крили намертво, до того ж естонець встиг 
травмуватися. Ушкодження не дозволи-
ло йому вийти на другий тайм. Кузнецо-
ву трохи вдалося оживити гру в атаці –  
«зелено-білі» почали і бігати швидше, і ком-
бінувати. Голодюк закинув м’яча  на Сер-
гія за спини захисників, а Палоп не дуже 
впевнено пішов на вихід і в результаті не 
зафіксував м’яча. Поки воротар щось до-
водив судді, Кузнецов боровся за м’яч, але 
його таки не виборов. на останніх секун-
дах «Карпати» отримали ще один шанс –  
Кузнецова грубо збили перед штрафним. 
але авелар пробив зі стандарту занадто 
легко – для Палопа це не удар.   

Останні хвилини львівські «Карпати» 
догравали в меншості – голландський 
суддя нійхейс вилучив з поля в’ячеслава 
чечера за друге попередження. не хо-
четься у поразці шукати когось винного, 
крім себе самого, але здалося, що рефе-
рі і справді трохи перестарався. Занадто 
багато ігнору щодо лежачих карпатів-
ців.  Так і закінчили. «Зелено-білі» чесно 
і порядно відпрацювали до останньої 
секунди. Зробили що могли – іспанська 
«Севілья» виявилася для них найсклад-
нішим суперником у групі. З «Боруссі-
єю» були голи, з «Парі Сен-жермен» –  
моменти. а з «Севільєю» було зовсім 
важко.
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Не можна «Севільї» програвати в чем-
піонаті Іспанії перед матчем проти «Кар-
пат». Згадайте, що напередодні львів-
ської гри «Севілья» влетіла хіхонському 
«Спортінгу», після чого вивезла з Укра-
їни 3 очки. А от минулої неділі команда 
Мансано попала під роздачу на «Камп 
Ноу», де була нещадно бита «Барсело-
ною». От і виходить, що «Карпати» двічі 
потрапляли під гарячу севільську руку. 
Андалузці щоразу виявляли бажання 
реабілітуватися за ці прикрі поразки, 
і варто визнати, що їм це вдавалося. 
Якщо у Львові гра була більш-менш рів-
ною, то на стадіоні «Рамон Санчес Пісху-
ан» глядачі бачили лише одну команду, 
принаймні у першому таймі. На жаль, 
цією командою «Карпати» не стали. 

на що можна було розраховувати у грі 
проти ТаКОЇ команди? не так давно «Се-
вілья» вигравала Кубки УЄФа, команда 
стабільно тримається лідируючої групи 
в одному з найсильніших світових чемпі-
онатів, там грають справді висококласні 
виконавці. а ще цікаво було поглянути на 
найближчий резерв Грегоріо Мансано. на 
полі не було Палопа, Перотті, Хесуса нава-
са, Луіса Фабіано та Фредеріка Кануте, але 
хіба від цього «Севілья» програла? 

навпаки. От вона яка – справжня кон-
куренція, де резервіст використовує кож-
нісінький шанс, аби зачепитися за основу. 
І байдуже, скільки йому років. Раз тренер 
довірив йому місце на полі – будь такий 
старанний гризти землю. Інакше тобі не 
місце в цій команді. 

Грегоріо Мансано зі складом таки вга-
дав. альфаро, Капель, Хосе Карлос та не-
гредо відразу ж взялися до діла і почали 
розривати львівську оборону. З трибун 
здавалося, що поле «Пісхуана» трохи шир-

ше за стандартне. І саме тому складалося 
враження, що «Карпати», на відміну від 
«Севільї», не призвичаїлися до розмірів. 
Іспанці грали дуже широко, практично на 
самій лінії. Львів’яни ж ніби обмежувалися 
в просторі, а це додало господарям додат-
кової переваги. 

«Севілья» дуже сильно почала. най-
більша небезпека йшла саме з флангів, де 
Капель носився по своїй бровці наче вос-
таннє в житті. відразу ж і перша небезпека. 
Капель пройшов повз Федецького та Ґод-
віна і класно навісив в район штрафного – 
негредо залишився без догляду і красиво 
пробив головою. Пронесло... 

але не на довго. Сербський захисник 
неманья Тубіч перехопив передачу по 
центру і міг просто винести м’яча подалі, 
але на мить забарився. негредо виграв бо-
ротьбу і з заплющеними очима навісив на 
дальню штангу – він не сподівався, що там 
хтось буде, він це просто знав! а був там 
альфаро, який зумів вгатити м’яча у сітку 
головою в боротьбі з авеларом. Перший 
пішов... Звичний сценарій для «Карпат». 
У кожному з чотирьох матчів у груповому 
етапі вони пропускали першими, причому 
на початку гри. 

яК «КАРПАТИ»  
ПРоТИ ІНоПЛАНеТяН ГРАЛИ

«севілья» – «каРПати» – 4:0 (2:0) 
4 листопада 2010 р. 

Севілья. «Рамон Санчеc-Пісхуан»
Голи: альфаро, 9, 42, чігаріні, 30, Негредо, 51.
«севілья»: Варас, касерес, Наварро (дабо, 46), зокора, 
ескюде, альфаро, капель (перотті, 60), Негредо, чігаріні 
(ромарік, 75), конко, карлос.
«карпати»: тлумак, авелар, Голодюк, Ґурулі (ткачук, 40), 
Ґодвін, кожанов (кополовець, 69), кузнецов (зеньов, 62), 
Мілошевіч, тубіч, Федецький, Худоб’як.
Попередження: Федецький, 26.

4-ий Т УР
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«СеВІЛЬя» – «КАРПАТИ» – 4:0

Думаєте, після цього «Севілья» заспо-
коїлася? навіть близько нічого подібного 
не було. Іспанці продовжили натискати 
все більшими силами. До гравців групи 
атаки «Карпат» м’яч майже не доходив, 
хавбеки губилися у центрі поля і не мо-
гли нормально прийняти передачу, не те, 
щоб пас віддати. «Севілья» просто пере-
крила «Карпатам» кисень. цікаво, чому 
«червоно-білі» так проти «Барселони» не 
грали? Мабуть тому, що гравці «Барси» не 
помиляються під час прийому м’яча, як 
це зробив Ґурулі. Саме він став головним 
винуватцем другого гола. Самсон Ґодвін 
змушений був зупиняти прорив супер-
ника фолом – іншого виходу не було. 
Господарі отримали право на небезпеч-
ний штрафний, який ідеально виконав 
чігаріні. чи варто звинувачувати Тлумака 
в цьому епізоді? Можливо, він занадто 
багато простору воріт довірив стінці. а 
можливо, взяти такий удар просто було 
нереально. як би там не було, рахунок 
став 2:0.

«Карпати» спробували атакувати, але 
всі передачі читалися, а підкати севільців 
були бездоганними. «Зелено-білі» грали 
занадто м’яко. Поки м’яч летів з одного 
флангу на інший, суперники вже встигали 
не лише зайняти зручні позиції, а й про-
рахувати подальший розвиток своєї атаки. 
Так само було важко передбачити напрям 
атак. Гравці віддавали такі передачі, що 
здавалося, ніби вони прилетіли з іншої 
планети. У севільців майже не було браку –  
грати проти такої команди було просто не-
стерпно...  

У схожому стилі «Севілья» забила третій 
гол. Ґодвін хотів віддати на Федецького, 
який опинився на місці правого форвар-
да, але не розрахував своїх сил. Миттєве 
перехоплення, і м’яч вже на лінії штрафно-
го. негредо потанцював перед двома за-
хисниками, які наче приклеїлися до землі,  
і зненацька перекинув Тлумака. Кіпера 
підстрахувала перекладина, а першим на 
добиванні був альфаро. а де був Мілоше-
віч? 3:0. 

четвертий гол «Севілья» забила від-
разу ж по перерві. Карлос спокійнісінько 
пройшовся по оборонцях і сильно пробив 
у нижній кут – Тлумак робив ніби все пра-
вильно, м’яча відбив убік, туди, де мали б 
бути захисники. Мілошевіч у цьому районі 
був, але він не завадив негредо – 4:0. Спра-
ву зроблено, тепер можна і розслабитися. 
Так і сталося. Господарі вже не кидалися на 

карпатівців, дозволяли їм багато, навіть за-
надто багато. «Карпати» ніби скинули з себе 
тягар, розправили крила і почали атакува-
ти. «Севілья» перейшла на гру від оборони, 
ніби знаючи, що кожна їхня контратака 
закінчуватиметься небезпечним ударом. 
Десь так воно й було. 

«Карпати» мали моменти для того, щоб 
бодай гол престижу забити – Зеньов бив 
головою з кількох метрів, Федецький че-
рез себе влучив у перекладину... не щас-
тило, словом. У жодному разі не можна 
списувати поразку на нефарт, «Севілья» 
виграла справедливо і заслужено, про-
сто на один гол «Карпати» десь, та й за-
служили. Хоча б тому, що не опустили рук 
і не розклеїлися. Тепер, коли усі шанси на 
продовження боротьби втрачені, залиша-
ється лише одне – грюкнути на прощання 
дверима.
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У ЧомУ СИЛА, КЛоПП?

А й справді, в чому? Невже у складі 
«Боруссії» гравці сильніші, ніж в інших 
команд? Невже тренер знає щось таке, 
до чого його колеги ще не додумалися? 
Чи може, на трибунах сидить бородатий 
дядько, який магічними рухами від-
водить м’ячі від воріт одної команди 
і допомагає їм залітати в інші? Що є в 
«Боруссії» такого, чого нема в тієї ж «Ба-
варії», «Байєра», «Шальке» та інших ко-
манд? Якщо чесно, не знаю. Хоча, є певні 
факти, які можуть пролити світло на ряд 
запитань.

насамперед, це бюджет клубу, який до-
зволяє купувати хороших гравців. але кого 
«Боруссія» купила останнім часом? Рік тому 
в клуб перейшов Лукас Барріос. За нього 
віддали 4 мільйони. а скільки він коштує 
зараз? йдем далі – Свен Бендер. Хтось 
може сказати, що на полі його не помітно. 
Помилка. Зовсім молодий опорник «Борус-
сії» прекрасно замінив травмованого ка-
пітана Келля і демонструє високий рівень 
гри на своїй позиції. Того ж таки 2009 року 
«Боруссія» підписала контракт з двома сво-
їми клубними вихованцями – Маріо Гьотце 

та Кевіном Гросскройтцем. Першого вже 
називають одним з кращих в Європі, і він на 
це заслуговує своєю грою. Другий вже де-
бютував у збірній німеччини. Півроку тому 
«жовто-чорні» запросили до себе вільного 
агента Лукаша Піщека. Зараз він успішно 
заміняє Овомойєлу, і не факт, що віддасть 
своє місце після відновлення останнього. 
Сіндзі Кагава – мабуть, найкращий япон-
ський футболіст на планеті. невідомо як 
його «відкопали», але заплативши за цього 
таланта геть зовсім смішні гроші, «Боруссія» 
точно не прогадала. 4,5 мільйона євро нім-
ці віддали познанському «Лєху» за Роберта 
Левандовскі. Основний нападник збірної 
Польщі з серйозним потенціалом і позицію 
виборе для себе, і гол важливий заб’є. Поки 
що він другий після Барріоса, але ігровою 
практикою не обділений. Усі інші гравці ви-
ступають за «Боруссію» вже давно. То що ж 
виходить? Для того, аби стати однією з кра-
щих команд в Європі, достатньо усього-на-
всього 10 мільйонів євро?! 

коРдон з ЄвРосоюзом
Припустимо, що справа не в грошах. 

Може, тренер? Що нам пропонує юрген 
Клопп? чотири захисники, два опорники, 
три атакувальних півзахисники і один чис-
тий нападник. нічого не нагадує? Саме за 
такою схемою грає донецький «Шахтар». 
І також видає результат разом з хорошою 
грою. як варіант підходить. Що ще може 

офіціЙна програма маТЧУ №6
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«боРуссія» д – «каРПати» – 3:0 (1:0) 
2 грудня 2010 р. 

Дортмунд. Стадіон «Сігнал Ідуна Парк»
Голи: кагава, 5, Хуммельс, 49, левандовскі, 89.
«боруссія»: Вайнденфеллер, суботіч, левандовскі, шахін, 
Хуммельс, блащіковскі, Гросскройц (ле таллек, 80), бендер 
(да сілва, 67), кагава (зідан, 67), піщек, шмельцер.
«карпати»: руденко, авелар, чечер, Ґодвін (Г. баранець, 
77), кополовець (Ґурулі, 63), кузнецов, кожанов (б. бара-
нець, 86), ткачук, тубіч, Федецький, Худоб’як.
Попередження: Ґодвін, 25, кополовець, 48.

5-ий Т УР

«боРУССІя» д – «КАРПАТИ» – 3:0

бути? абстрактні поняття типу «довіра тре-
нера», «впевненість у собі», «добра атмос-
фера в колективі»... Усе це в футбол не грає. 
У футбол грає «контроль м’яча», «жорсткий 
пресинг», «вчасний пас» і «точний удар». 
чому в «Боруссії» все це є, а в інших коман-
дах чогось та й бракує? 

От візьмемо «Карпати». чого їм браку-
вало? Ігор Худоб’як зізнався, що він не був 
втомленим. але скільки разів ми бачили, як 
він (Ткачук, Ґодвін) приймав м’яча у центрі 
поля, піднімав голову, знову її опускав, роз-
вертався і віддавав пас назад? а де гострі 
передачі, де акцентовані навіси? Усього 
цього не було, тому що «Боруссія» не до-
зволяла. У центрі поля – «бітте шон», ро-
біть що завгодно і скільки заманеться. але 
далі починається кордон з Євросоюзом, 
куди просто так не пропускають. У нас же –  
зелені коридори: біжіть, куди хочете, бе-
ріть, що хочете. ясно, що вся команда зігра-
ла далеко не кращим чином, але найбільше 
неприємно вразила гра в обороні, зокре-
ма, в її центральній зоні. У в’ячеслава чече-
ра за плечима вже далеко не один десяток 
матчів в Європі, у нього є досвід, знання і 
майстерність. але чому він не прорахову-
вав елементарних передач собі за спину, 
зрозуміти важко. Згадайте, як Гросскройтц 
перекидував Руденка. вайденфеллер від 
своїх воріт вибивав м’яча. невже за час 
польоту не можна було орієнтовно визна-
чити місце приземлення? як можна було 
дозволити, щоб круглий просто перелетів 
і опинився в ногах суперника? Добре, що 
тоді німці не забили. 

Ліга європи. грУповиЙ ЕТап

але ж Кагава – «метр в кепці» – вистриб-
нув і забив гол, тоді як ледь не вдвічі ви-
щий за нього чечер тільки розвертався до 
м’яча. Хіба таких епізодів було мало? а що 
з Тубічем відбувається? Результативна по-
милка ледь не у кожному матчі. Бог з тим 
офсайдом, який був у Левандовські, але як 
можна було віддати, буквально подарувати 
м’яча Зідану, який стояв за три метри? вто-
ма, травма, напруження – все це так, але у 
голові все одно не вкладається. 

нешвидка швидкість 
Та й командна швидкість «Карпат» була 

не такою високою, як в «Боруссії». як нім-
ці грали – все в один пас, мінімум передач 
назад, мінімум індивідуальних дій у центр 
поля. Інколи здавалося, що дортмундців на 
полі більше, бо вони встигали все перекри-
вати під час відбору і повністю відкривати-

ся під час атак. а скільки таких атак було в 
«Карпат»? Їх можна на пальцях однієї руки 
порахувати. Двічі Кополовець непогано 
відкривався, і в обох випадках він опиняв-
ся на газоні після контакту з воротарем та 
захисником. але суддя не мав наміру при-
значати пенальті. Хоча, у другому випадку, 
все виглядало дуже навіть серйозно – вай-
денфеллер не міг не зачепити Михайла...

З такої поразки треба робити висновки. 
не лише «Карпатам». У нас слабкий чемпі-
онат. Занадто відчутний контраст між «Зо-
рею», яку «зелено-білі» спокійно дотисли, і 
«Боруссією», з якою грали за три дні. це ж 
як у шахах – сильні гравці не хочуть «бави-
тися» з любителями, щоб не понижати свій 
рівень легкими перемогами. але «Карпати» 
не мають можливості щотижня грати з ко-
мандами рівня «Боруссії», тому і результат 
такий...
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СКЛАД КоМАНДИ

ФУТбоЛЬНИЙ КЛУб
«КАРПАТИ»

андРій
саГайдак
національність:

Україна
дата наРодження:

02.01.1989 
ваГа/зРіст: 66кг/172см

вистуПи в ЄвРокубках:

–/–34

ЄвГен
таРасенко
національність:

Україна
дата наРодження:

03.03.1983 
ваГа/зРіст: 74кг/189см

вистуПи в ЄвРокубках:

1/–33

Роман
мисак
національність:

Україна
дата наРодження:

09.09.1991 
ваГа/зРіст: 78кг/187см

вистуПи в ЄвРокубках:

–/–77

іГоР
ощиПко
національність:

Україна
дата наРодження:

25.10.1985 
ваГа/зРіст: 72кг/175см

вистуПи в ЄвРокубках:

3/–8

таРас
ПетРівський
національність:

Україна
дата наРодження:

03.02.1984 
ваГа/зРіст: 77кг/184см

вистуПи в ЄвРокубках:

2/–15

неманья
тубіч
національність:

Сербія
дата наРодження:

08.04.1984 
ваГа/зРіст: 80кг/183см

вистуПи в ЄвРокубках:

9/–5

андРій
ГуРський
національність:

Україна
дата наРодження:

30.08.1988 
ваГа/зРіст: 75кг/185см

вистуПи в ЄвРокубках:

–/–27

аРтем
федецький
національність:

Україна
дата наРодження:

26.04.1985 
ваГа/зРіст: 82кг/184см

вистуПи в ЄвРокубках:

10/244

олеГ
кононов
національність:

Білорусь
дата наРодження:

23.03.1966

гоЛоВнИй ТРЕнЕР

віталій
Руденко
національність:

Україна
дата наРодження:

26.01.1981
ваГа/зРіст: 73кг/182см

вистуПи в ЄвРокубках:

5/6п

ВоРоТАРІ

1

андРій
тлумак
національність:

Україна
дата наРодження:

07.03.1979 
ваГа/зРіст: 81кг/188см

вистуПи в ЄвРокубках:

8/13п22

в’ячеслав
чечеР
національність:

Україна
дата наРодження:

15.12.1980 
ваГа/зРіст: 84кг/189см

вистуПи в ЄвРокубках:

24/170

іван
мілошевіч
національність:

Сербія
дата наРодження:

03.11.1984 
ваГа/зРіст: 75кг/184см

вистуПи в ЄвРокубках:

8/–

ЗАХИснИКИ

4

ПІВЗАХИснИКИ

самсон
Ґодвін
національність:

нігерія
дата наРодження:

11.11.1983 
ваГа/зРіст: 73кг/178см

вистуПи в ЄвРокубках:

8/–7

стеПан
ГіРський
національність:

Україна
дата наРодження:

08.01.1991 
ваГа/зРіст: 70кг/178см

вистуПи в ЄвРокубках:

–/–41

офіціЙна програма маТЧУ №6
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СКЛАД КоМАНДИ

УЧАСНИК ЛІГИ ЄВРоПИ
2010/2011

вільям
батіста
національність:

Бразилія
дата наРодження:

27.07.1980 
ваГа/зРіст: 80кг/186см

вистуПи в ЄвРокубках:

8/2

іГоР
худоб’як
національність:

Україна
дата наРодження:

20.02.1985 
ваГа/зРіст: 66кг/175см

вистуПи в ЄвРокубках:

10/116

юРій
Габовда
національність:

Україна
дата наРодження:

06.05.1989 
ваГа/зРіст: 67кг/179см

вистуПи в ЄвРокубках:

3/–99

сеРГій
кузнецов
національність:

Україна
дата наРодження:

31.08.1982 
ваГа/зРіст: 83кг/191см

вистуПи в ЄвРокубках:

6/179

володимиР
Гудима
національність:

Україна
дата наРодження:

20.07.1990 
ваГа/зРіст: 62кг/170см

вистуПи в ЄвРокубках:

3/–36

80

сеРГій
зеньов
національність:

естонія
дата наРодження:

20.04.1989 
ваГа/зРіст: 72кг/183см

вистуПи в ЄвРокубках:

11/211

александеР
ҐуРулі
національність:

Грузія
дата наРодження:

09.11.1985 
ваГа/зРіст: 73кг/178см

вистуПи в ЄвРокубках:

7/110

михайло
коПоловець
національність:

Україна
дата наРодження:

29.01.1984 
ваГа/зРіст: 68кг/171см

вистуПи в ЄвРокубках:

7/118

даніло
авелаР
національність:

Бразилія
дата наРодження:

09.06.1989 
ваГа/зРіст: 75кг/185см

вистуПи в ЄвРокубках:

10/–89

нАПАднИКИ

денис
кожанов
національність:

Україна
дата наРодження:

13.06.1987 
ваГа/зРіст: 69кг/172см

вистуПи в ЄвРокубках:

10/29

боРис
баРанець
національність:

Україна
дата наРодження:

22.07.1986 
ваГа/зРіст: 69кг/175см

вистуПи в ЄвРокубках:

3/130

ГРиГоРій
баРанець
національність:

Україна
дата наРодження:

22.07.1986 
ваГа/зРіст: 70кг/177см

вистуПи в ЄвРокубках:

4/–28

яРослав
маРтинюк
національність:

Україна
дата наРодження:

20.02.1989 
ваГа/зРіст: 81кг/182см

вистуПи в ЄвРокубках:

1/–19

олеГ
Голодюк
національність:

Україна
дата наРодження:

02.01.1988 
ваГа/зРіст: 70кг/177см

вистуПи в ЄвРокубках:

6/117

андРій
ткачук
національність:

Україна
дата наРодження:

18.11.1987 
ваГа/зРіст: 71кг/181см

вистуПи в ЄвРокубках:

5/125

Ліга європи. грУповиЙ ЕТап
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СКЛАД КоМАНДИ

ГРеГоРі 
куПе
національність:

Франція
дата наРодження:

31.12.1972
ваГа/зРіст: 84кг/180см

заГалом в ЄвРокубках:

96/–

ВоРоТАРІ

1

альфонс 
аРеола
національність:

Франція
дата наРодження:

27.02.1993
ваГа/зРіст: 85кг/190см

заГалом в ЄвРокубках:

–/–16

едель
національність:

Камерун
дата наРодження:

17.06.1986
ваГа/зРіст: 86кг/184см

заГалом в ЄвРокубках:

20/–30

сьяка 
тьЄне
національність:

Кот-д’Івуар
дата наРодження:

22.02.1982
ваГа/зРіст: 72кг/176см

заГалом в ЄвРокубках:

5/–5

мамаду 
сахо
національність:

Франція
дата наРодження:

13.02.1990
ваГа/зРіст: 83кг/187см

заГалом в ЄвРокубках:

16/–3

стефан 
сессеньон
національність:

Бенін
дата наРодження:

01.06.1984
ваГа/зРіст: 72кг/172см

заГалом в ЄвРокубках:

14/110

зумана 
камаРа
національність:

Франція
дата наРодження:

03.04.1979
ваГа/зРіст: 76кг/182см

заГалом в ЄвРокубках:

17/–6

саммі 
тРаоРе
національність:

Малі
дата наРодження:

25.02.1976
ваГа/зРіст: 82кг/192см

заГалом в ЄвРокубках:

18/113

сеаРа
національність:

Бразилія
дата наРодження:

18.06.1980
ваГа/зРіст: 75кг/175см

заГалом в ЄвРокубках:

12/–2

ЗАХИснИКИ

сільвен 
аРман
національність:

Франція
дата наРодження:

01.08.1980
ваГа/зРіст: 82кг/182см

заГалом в ЄвРокубках:

48/222

флоРіан 
махеджуф
національність:

Франція
дата наРодження:

11.01.1991
ваГа/зРіст: 75кг/186см

заГалом в ЄвРокубках:

–/–34

алассане 
тамбе
національність:

Франція
дата наРодження:

26.01.1992
ваГа/зРіст: 76кг/182см

заГалом в ЄвРокубках:

–/–32

лоїк 
ландРе
національність:

Франція
дата наРодження:

05.05.1992
ваГа/зРіст: 72кг/181см

заГалом в ЄвРокубках:

–/–35

клод 
макелеле
національність:

Франція
дата наРодження:

18.02.1973
ваГа/зРіст: 70кг/174см

заГалом в ЄвРокубках:

133/44

ПІВЗАХИснИКИ

ПСЖ
(ПАРИЖ, ФРАНЦІя)

офіціЙна програма маТЧУ №6

антуан
комбуаРе
національність:

Франція
дата наРодження:

16.11.1963

гоЛоВнИй ТРЕнЕР
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СКЛАД КоМАНДИ

УЧАСНИК ЛІГИ ЄВРоПИ
2010/2011

матьЄ 
бодме
національність:

Франція
дата наРодження:

22.11.1982
ваГа/зРіст: 85кг/190см

заГалом в ЄвРокубках:

47/212

ясін 
касмі
національність:

Франція
дата наРодження:

03.01.1991
ваГа/зРіст: 74кг/178см

заГалом в ЄвРокубках:

–/–36

жан-кРістоф 
бабек
національність:

Франція
дата наРодження:

01.05.1993
ваГа/зРіст: 70кг/182см

заГалом в ЄвРокубках:

–/–37

матея 
кежман
національність:

Сербія
дата наРодження:

12.04.1979
ваГа/зРіст: 68кг/174см

заГалом в ЄвРокубках:

86/2614

мевлют 
еРдінч
національність:

Туреччина
дата наРодження:

25.02.1987
ваГа/зРіст: 85кг/181см

заГалом в ЄвРокубках:

6/–11

жан-еде 
моРіс
національність:

Франція
дата наРодження:

21.06.1986
ваГа/зРіст: 73кг/180см

заГалом в ЄвРокубках:

4/–21

ПеГі 
луїндюла
національність:

Франція
дата наРодження:

25.05.1979
ваГа/зРіст: 72кг/178см

заГалом в ЄвРокубках:

49/138

нАПАднИКИ

людовік 
жюлі
національність:

Франція
дата наРодження:

10.07.1976
ваГа/зРіст: 62кг/164см

заГалом в ЄвРокубках:

85/217

Гійом 
оаРо
національність:

Франція
дата наРодження:

05.03.1984
ваГа/зРіст: 80кг/192см

заГалом в ЄвРокубках:

16/79

кРістоф 
жайЄ
національність:

Франція
дата наРодження:

31.10.1983
ваГа/зРіст: 65кг/178см

заГалом в ЄвРокубках:

7/126

тРіПі 
маконда
національність:

Франція
дата наРодження:

24.01.1990
ваГа/зРіст: 70кг/180см

заГалом в ЄвРокубках:

6/–24

адама 
туРе
національність:

Малі
дата наРодження:

28.08.1991
ваГа/зРіст: 67кг/180см

заГалом в ЄвРокубках:

–/–31

клеман 
шантом
національність:

Франція
дата наРодження:

11.09.1987
ваГа/зРіст: 71кг/180см

заГалом в ЄвРокубках:

23/220

нене
національність:

Бразилія
дата наРодження:

19.07.1981
ваГа/зРіст: 70кг/181см

заГалом в ЄвРокубках:

21/519

жеРемі 
клеман
національність:

Франція
дата наРодження:

26.08.1984
ваГа/зРіст: 61кг/174см

заГалом в ЄвРокубках:

30/–23

Ліга європи. грУповиЙ ЕТап
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ВІЗИТКА

«ПАРІ СеН-ЖеРмеН» 
(ПАРИЖ, ФРАНЦІя)

Рік заснування: 1970

клубні кольоРи: синьо-червоно-білі

електРонна адРеса: 

http://www.psg.fr

E-mail: psg@psg.fr

домашній стадіон: 

«Парк де Пренс» (49 000 місць)

Головний тРенеР: антуан Комбуаре

РЕКВІЗИТИ КЛУБУ

• відомі ГРавці: ніколя анеЛьКа, юрій ДжОРКаЄФФ, Давід жинОЛа, Габріель Хайнце, РаЇ, РОнаЛьДІньО, Джордж веа, Джей-Джей 

ОКОча, жослен анГЛОМа, Раймон ДОМенеК, вікаш ДОРаСО, Бернар ЛаМа, Поль Ле ГУен, Луіс ФеРнанДеС, Лорік цана, Хуан Пабло 

СОРІн, Марко СІМОне, Педру ПаУЛеТа.

• У 1975 році ПСж вийшов до вищої ліги і більше ніколи її не покидав, хоча в сезоні 2006/2007 команда довгий час перебувала в зоні 

вильоту. У підсумку чемпіонату ПСж посів 15-е місце і врятувався від вильоту.  

• У 1982 р. ПСж виграв Кубок Франції, у 1983 – ще один, а також бронзу в чемпіонаті. У 1986 ПСж нарешті виграє чемпіонат і проводить 

26-матчеву безпрограшну серію. У 90-их «Парі Сен-жермен» виграє ще один Кубок, срібло чемпіонату, доходить до 1/2 фіналу Кубка УЄФа 

(1992/1993), 1/2 фіналу Кубка володарів кубків (1993/1994).

• У сезоні 1994/1995 у ПСж змінився тренер. Замість артура жОРже прийшов Луіс ФеРнанДеС, який вивів парижан у півфінал Ліги 

чемпіонов сезону 1994/1995. З новим тренером «Парі Сен-жермен» в 1995 році виграє черговий Кубок і чемпіонат. в сезоні 1995/1996 

команда нарешті виграє Кубок володарів кубків. наступного року у тому ж турнірі ПСж поступився в фіналі «Барселоні».

ЗдоБУ ТКИ І ВТРАТИ

КомАндА сЕЗонУ 2010/2011

президеНт

Робін
леПРуа

Ліга європи. грУповиЙ ЕТап
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ЗНАйоМСТВо

ЗоЛоТИЙ ЧАС 
«ПАРІ СеН-ЖеРмеН»

чемПіон фРанції
(1986, 1994)
володаР кубка фРанції
(1982, 1983, 1993, 1995, 
1998, 2004, 2006, 2010)
володаР кубка фРанцузької ліГи
(1995, 1998, 2008)
володаР суПеРкубка фРанції
(1995, 1998)
володаР кубка володаРів кубків
(1996)
володаР кубка інтеРтото
(2002)

ТИТ УЛИ

«КАРПАТИ» – КомАндИ ФРАнцІї

вже неіснуючого Кубка володарів кубків. У 
Парижі переможців зустрічали не гірше за 
наполеона. 

Сьогоднішній ПСж теж має у своєму 
складі достатньо зірок. антуан Комбуаре 
може дозволити собі розкіш залишити 
на лаві запасних Людовіка жюлі, Матею 
Кежмана, Клода Макелеле та свою голо-
вну ударну силу Гійома Оаро. не на жарт 
розігрався бразилець нене, який забиває 
ледь не в кожному матчі. Досить успішно 
виступає турецький нападник ердінч, а во-
рота впевнено захищає скандальний каме-
рунець вірменського походження апоула 
едель. це все додає команді впевненості 
у своїх силах: ПСж однаково успішно пре-
тендує і на «золото» французького чемпіо-
нату, і на перемогу в Лізі Європи.

ПСЖ – єдина паризька команда. 
Звучить дивно, але так воно і є. Засно-
вана ще в 1904 році, вона кілька разів 
об’єднувалася та роз’єднувалася з ін-
шими клубами, вигравала європейські 
трофеї, опускалася до першого дивізіо-
ну тощо. На клубному гербі, правда, ін-
ший рік заснування – 1970. Це тому, що 
саме в 1970 році ПСЖ став самостійною, 
незалежною командою.

на даний момент клуб досить забез-
печений у фінансовому плані, маючи сер-
йозні тили в особі американських банків. І 
саме зараз ПСж перебуває на підйомі, гра 
команди приємно тішить уболівальників. 
От тільки не всіх. нещодавно в фанатсько-
му середовищі трапився серйозний роз-
кол. Фанати і клуб щось не поділили, після 
чого керівництво парижан заборонило 
окремій групі ультра відвідувати домашні 
матчі команди. це настільки обурило інших 
фанів, що вони оголосили загальний бой-
кот. І певний час трибуни «Парк де Пренс» 
пустували. 

Перше знайомство українського футбо-
лу з Парі сен-жермен відбулося у 1994 році. 
Київське «Динамо» двічі поступилося по-
тужній на той час паризькій команді. Обо-
рону на замку тримав нинішній наставник 
антуан Комбуаре. а гру ПСж вів молодий 
ліберієць Джордж веа. від нього дістало-
ся не лише Шовковському, а й голкіперам 
московського «Спартака» та мюнхенської 
«Баварії». Французи виграли усі шість  мат-
чів у своїй групі, в чвертьфіналі пройшли 
«Барселону». Італійський «Мілан» забрав у 
ПСж не лише путівку до фіналу, а й одно-
го з кращих африканських футболістів усіх 
часів Джорджа веа. Проте парижани свого 
таки досягли і за два роки виграли євро-
пейський трофей. «Мьольде», «Селтік», 
«Парма», «Депортиво» та віденський «Ра-
під» поступалися парижанам на шляху до 

14.06.1965. (льВіВ)
«Тулуза» – 0:0 

10.11.1969. (В ГостяХ)
Команда м. Стен – 6:2. Голи: Лихачов-2, 
Басалик, Габовда, Данилюк, Покора.

11.11.1969. (В ГостяХ)
аСБ Брест– 1:0. Гол: Лихачов.

14.11.1969. (В ГостяХ)
УСД Дюнкерк – 2:0. Голи: Габовда, Покора.

16.11.1969. (В ГостяХ)
Команда м. в’є-Конде– 8:2. Голи: Лихачов-2,  
Данилюк-2, Покора-2, Басалик, Булгаков.

30.09.2010. (париж)
«Парі Сен-жермен» – 0:2. Голи: жалле (4), нене (20).

Ліга європи. грУповиЙ ЕТап
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пАрИж: еКСКурСІя

ПобАЧИТИ ПАРИЖ… 
І ВИЖИТИ!

Ліга європи. грУповиЙ ЕТап

Для того, аби хоч трохи побачити Париж, недостатньо й місяця. якщо ж ви потрапили до міста за кілька годин до матчу, краще вже 
не літати з роззявленим ротом, а спокійно пройтися від Тріумфальної арки до ейфелевої вежі, пообідати в кафе, випити келих молодо-
го вина Божеле, помилуватися парижанками і поїхати на стадіон. 

якщо ж такий розмірений маршрут вам не до душі, можна спробувати пробігтися у стилі «язик на бороду». Спершу завітайте до 
всесвітньо відомого собору нотрдам де Парі. Зовсім недалеко від нього розташований королівський музей Лувр. Після кількахвилин-
ного споглядання на безсмертне творіння Леонардо Да вінчі – Монну Лізу (якщо матимете час і бажання стояти в черзі), рухайтеся у 
напрямку символа Парижа – ейфелевої вежі. вже звідти на метро можна доїхати до стадіону «Парк де Пренс».  

а любителям гострих відчуттів пряма дорога в Булонський ліс – аналог амстердамської вулиці червоних ліхтарів. але краще вико-
ристати ніч для піших прогулянок неповторними паризькими вуличками...
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СТАДІоН

У 1960 році на паризькому стадіоні 
«Парк де Пренс» відбувся перший фі-
нальний матч чемпіонату Європи. Збірна 
СРСР змогла здолати Чехословаччину 
лише у додатковий час і таким чином 
стала кращою командою Європи. Цікаво, 
що на двох команди нанесли по воротах 
66 ударів (32 на 34)! Не так багато, але 
для свого часу теж достатньо, по воро-
тах ПСЖ били гравці «Карпат». Зрештою, 
матч – це окрема історія. Ця розповідь – 
про стадіон «Парк де Пренс». 

Домашня арена ПСж досить зручно роз-
ташована недалеко від центру Парижа. До-
братися до стадіону, скажімо, від ейфеле-
вої вежі, можна за кілька хвилин на метро. 
Щоправда, якщо ви потрапили на «Парк де 
Пренс» вперше, то можуть виникнути певні 
труднощі. 

ЛАбІРИНТИ 
ПАРИЗЬКоЇ КУЛЬТУРИ

Ліга європи. грУповиЙ ЕТап

Справа в тому, що стадіон розміщений 
між житловими кварталами. І якщо ви при-
йшли до одного входу, а місце на трибуні 
знаходиться на протилежному боці, то до-
ведеться витратити хвилин 20 на обхід. Ще 
більші проблеми виникнуть з потраплян-
ням на сам сектор. «Парк де Пренс» – дуже 
складна архітектурна споруда. Мабуть, і 
місцеві мешканці достеменно не знають усіх 
переходів, сходів та тунелів. Що вже говори-
ти про туристів? 

До речі, ПСж досить непогано заробляє 
на екскурсіях по стадіону. І це не дивно, бо 
подивитися є на що. Головне не відстати від 
гіда – вибиратися з лабіринтів можна довго 
і нудно. 

на жаль, сам паризький клуб живе своїм 
життям і їм, якщо відверто, начхати на усі 
вимоги УЄФа і морально-етичні норми. а 
ще їм абсолютно незнайоме поняття «гос-
тинність». Львівські журналісти відчули це 
на собі. Зациклюватися на всіх подробицях 
сенсу нема. найнеприємніші спогади за-
лишилися після пошуків відповідних при-
міщень для преси. нас водили від одного 
стовпа до іншого, один стюард показував 
туди, інший – сюди і так далі. автобус, який 
мав відвезти нас зі стадіону в аеропорт, вза-
галі, поїхав на 15 хвилин раніше. До того ж 
будь що дізнатися від працівників «Парк де 
Пренс» не вдалося. вони або й справді не 
розуміють англійської, або просто робили 
вигляд, що не розуміють. Французи тер-
піти не можуть англійців і все, що з ними 
пов’язано – це відомий факт. але ми не ду-
мали, що аж настільки. 

Так само ви не отримаєте на стадіоні до-
ступ до безкоштовного Інтернету, хоч це 
вимога УЄФа. виявляється, ПСж продає па-
роль не лише чужим, а й своїм. Така от вона, 
паризька культура.



ПРоТоКоЛ мАТчУ

«КАРПАТИ»
(УКРаЇна)

:

 Воротарі 
1 віталій РУДенКО
22 андрій ТЛУМаК
77 Роман МиСаК

 Захисники
4 Іван МІЛОШевІч
5 неманья ТУБІч
8 Ігор ОЩиПКО
15 Тарас ПеТРІвСьКий
27 андрій ГУРСьКий
33 Євген ТаРаСенКО
34 андрій СаГайДаК
41 Степан ГІРСьКий
44 артем ФеДецьКий
70 в’ячеслав чечеР

 Півзахисники
7 Самсон ҐОДвІн
16 Ігор ХУДОБ’яК
17 Олег ГОЛОДюК
19 ярослав МаРТинюК
25 андрій ТКачУК
28 Григорій БаРанець
30 Борис БаРанець
89 Д. авеЛаР

 Нападники
9 Денис КОжанОв
10 александер ҐУРУЛІ
11 Сергій ЗеньОв
18 Михайло КОПОЛОвець
36 володимир ГУДиМа
79 Сергій КУЗнецОв
80 вільям БаТІСТа
99 юрій ГаБОвДа

 Воротарі 
1 Грегорі КУПе
16 альфонс аРеОЛа
30 еДеЛь

 Захисники
2 СеаРа
3 Мамаду СаХО
5 Сьяка ТьЄне
6 Зумана КаМаРа
13 Саммі ТРаОРе
22 Сільвен аРМан
32 алассане ТаМБе
34 Флоріан МаХеДжУФ
35 Лоїк ЛанДРе

 Півзахисники
4 Клод МаКеЛеЛе
10 Стефан СеССеньОн
12 Матьє БОДМе
19 нене
20 Клеман ШанТОМ
23 жеремі КЛеМан
24 Тріпі МаКОнДа
26 Крістоф жайЄ
31 адама ТУРе

 Нападники
7 Людовік жюЛІ
8 Пегі ЛУЇнДюЛа
9 Гійом ОаРО
11 Мевлют еРДІнч
14 Матея КежМан
21 жан-еде МОРІС
36 ясін КаСМІ
37 жан-Крістоф БаБеК
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