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Матчі чернівецької «Буковини»

«Буковина» (Чернівці) – «Олімпік» (Донецьк) – 0:1 (0:1)
7 травня. Чернівці. «Буковина». 4000 глядачів.

Арбітр – Грисьо (Львів), асистенти арбітра – Павлінов, Сухін (обидва – 

Одеса), четвертий арбітр – Маланчук (Чернівецька область), інспектор ФФУ 

– Іщенко (Київська область).

«Буковина»: Когут, Новотрясов, Лупашко, Донець, Дорош (Аблітаров, 

79), Вечтомов, Керчу, Савін, Сібіряков (Боровець, 13; Сантрапинських, 46), 

Алан (Маковійчук, 64), Платон. Запасні: Тукач, Єлов, Орловський. Головний 

тренер – Вадим Заяць.

«Олімпік»: Махарадзе, О. Олійник, Драченко, Гришко, Дудник, Семенина 

(Шабан, 86), Огіря, Скороходов, Іса Шеріф (Черемісін, 76), Алексанов, 

Ситнік (Волков, 90). Запасні: Жук, Орехов, Д. Олійник, Заїка. В.о. головного 

тренера – Роман Санжар.

Гол: Ситнік (26).

Попередження: Вечтомов (40), Лупашко (72), Іса Шеріф (76), Ситнік (86), 

Маковійчук (89), Черемісін (90+5).

Після вдалих матчів із лідерами першої ліги чернівецька «Буковина» 

приймала у рідних стінах колектив «Олімпік» (Донецьк). У поєдинкові 

першого кола гравці донецької команди перемогли з рахунком 2:0. Звісно, що 

підопічні Вадима Зайця прагнули взяти реванш за поразку в Донецьку.

Матч розпочався з атак підопічних Вадима Зайця. Вже на 3 хвилині 

гри небезпечно пробивав зі штрафного Антон Савін. Голкіпер гостей 

Заурі Махарадзе спромігся перевести шкіряну кулю на кутовий. Згодом 

наша команда виконала три кутових поспіль. На жаль, буковинцям не 

вдалося засмутити гостей. Щодо «Олімпіка», то його футболісти мали 

шанс відзначитися після подачі кутового. На «постріл» гравця донецького 

колективу зреагував Богдан Когут.

У середині першого 

тайму на ударну 

позицію виходили 

бразилець Алан і капітан 

«Буковини» Руслан 

Платон. Відзначитися 

Аланові завадив 

захисник «Олімпіка» 

Максим Драченко, а на 

удар Руслана зреагував 

Заурі Махарадзе.

На 26 хвилині 

зустрічі арбітр матчу 
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побачив гру рукою з боку 

футболіста «Буковини» 

та призначив штрафний 

у ворота чернівецької 

команди. Гравець 

«Олімпіка» Олександр 

Ситнік штрафний 

виконав вдало – 0:1. 

Ще у першому таймі 

наші земляки могли 

зрівняти результат. Після 

передачі Антона Савіна 

небезпечно пробивав 

головою Руслан Платон. 

І цього разу свою команду від голу врятував, напевно, кращий гравець матчу – 

голкіпер «Олімпіка» Заурі Махарадзе. А ось «пострілу» Олега Керчу забракло 

влучності.

У дебюті другого тайму (49 хвилина) міг забити третій гол у офіційних 

матчах за «Буковину» захисник Артур Новотрясов. На жаль, ударові Артура 

головою трохи бракувало влучності. Не досягнув мети і «постріл» Романа 

Дороша. Підсумок гри – 0:1.

ПІСЛЯМАТЧЕВИЙ КОМЕНТАР 

Роман Санжар, в.о. головного тренера 
«Олімпіка»: «Ми ретельно готувалися до цієї гри. 

Нам було відомо те, що команда «Буковина» добре 

зміцнилася у міжсезоння. Впродовж останніх 

матчах чернівецька команда показувала змістовний 

футбол та досягла позитивного результату у матчах 

із лідерами першої ліги. Колектив «Буковина» 

у виїзній грі був для нас добрим подразником. 

Хлопці молодці. Вони 

зуміли виконати мою 

установку. Ми намаг-

алися зіграти гостро на 

контратаках. У підсумку 

нам вдалося забити гол зі штрафного. Ми розуміли 

те, що після цього буде натиск суперника. Мої 

підопічні зуміли стримати цей натиск і здобути 

перемогу».

Вадим Заяць, головний тренер ФСК «Буковина»: 
«Це футбол. Трапляється таке, що один удар у 

ствір воріт і гол. А у матчі з «Олімпіком» у нас було 
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безліч моментів. На жаль, ми їх не використали. Я, напевно, десь програв 

так, як тренер. Щось я неправильно зробив. Хлопці – молодці, билися. Вони 

прагнули перемогти».

«Авангард» (Краматорськ) – «Буковина» (Чернівці) – 1:0 (0:0)
11 травня. Краматорськ. Стадіон «Авангард». 1500 глядачів.

Арбітр – Кривоносов, асистенти арбітра – Приступа, Петраков (усі – 

Київ), четвертий арбітр – Омельченко (Слов’янськ), інспектор ФФУ – Петров 

(Мелітополь). 

«Авангард»: Пуговкін, Киселевський, Кравченко, Візавер, Бринько, 

Ковальов, Скарлош (Штогрін, 84), Собко, Швидкий, Швець (Піднебенной, 

81), Козьбан. Запасні: Гордієнко, Шарко, Крещик. Головний тренер – Сергій 

Шевченко. 

«Буковина»: Когут, Донець, Аблітаров, Керчу, Новотрясов, Лупашко, 

Орловський (Найко, 73), Боровець, Сантрапинських (Дорош, 63), Алан 

(Ятленко, 80), Маковійчук (Платон, 16). Запасні: Тукач, Єлов, Колесник. 

Головний тренер – Вадим Заяць.

Гол: Швець (80).

Попередження: Маковійчук (15), Керчу (21), Донець (53), Новотрясов 

(66), Швидкий (90).

Вилучення: Донець (75, фол останньої надії). 

У 30 турі першості України чернівецька «Буковина» грала на виїзді з 

колективом «Авангард» (Краматорськ). Незважаючи на те, що підопічні Сергія 

Шевченка є дебютантами першої ліги, вони претендують на високі місця. 

Щодо «Буковини», то взяти участь у грі з «Авангардом» з різних причин не 

змогли взяти кілька гравців основного складу нашої команди. Зокрема, через 

перебір жовтих карток пропускав захисник Олександр Вечтомов. На жаль, 

вже на початку гри наш 

колектив зазнав чергової 

кадрової втрати – під 

час боротьби з гравцем 

«Авангарду» травмувався 

Степан Маковійчук. 

Нашому гравцеві наклали 

на підборіддя шви, а ось 

арбітр гри «нагородив» 

Степана … жовтою 

карткою. 

На 32 хвилині на 

ударну позицію виходив 

кращий бомбардир 
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«Буковини» Руслан 

Платон. Після удару 

Руслана шкіряна куля 

опинилася у руках 

голкіпера «Авангарду» 

Дмитра Пуговкіна. 

Через дві хвилини 

шанс відзначитися 

мали господарі поля. 

Після передачі Андрія 

Скарлоша «пострілу» 

по «рамці» «Буковини» 

завдавав Дмитро 

Козьбан. М’яч влучив у 

поперечину воріт нашої 

команди. 

У другій половині зустрічі шанси вразити ворота суперника мали 

бразильський легіонер «Буковини» Алан та той же Руслан Платон. На жаль, 

шкіряна куля у воротах господарів так і не опинилася. 

А на 67 хвилині зустрічі м’яч після ударів Євгена Швидкого та Андрія 

Скарлоша двічі потрапляв у стійку воріт «Буковини». Через 8 хвилин підопічні 

Вадима Зайця залишилися вдесятьох. Арбітр зустрічі трактував дії Андрія 

Донця проти Дмитра Козьбана, як фол останньої надії та вилучив нашого 

футболіста з поля. За 10 хвилин до завершення основного часу другого тайму 

гравці «Авангарду» спромоглися вразити ворота «Буковини». Влучного 

«пострілу» з метрів 25 завдав Дмитро Швець. На жаль, зрівняти результат 

нашим не вдалося. Підсумок гри – 1:0 на користь господарів поля. 

ПІСЛЯМАТЧЕВИЙ КОМЕНТАР 

Сергій Шевченко, головний тренер «Авангарду»: 
«Це була важка і складна гра з одним із лідерів. 

Тому ми готувалися до «Буковини», слідкували 

за ними. Ця команда у весняній частині показує 

гідний футбол і результат. Нам дуже була потрібна 

ця перемога. Ми повністю контролювали хід гри, 

створювали свої моменти, які не реалізували. І 

все ж, хлопці до кінця проявили вольові якості 

і довели справу до логічного завершення. 

Отримали таку важливу перемогу. Надалі у нас 

завдання одне: набрати максимум очок у матчах, 

які залишилися. Ми прагнемо піднятися вище у 

турнірній таблиці, а також у останній домашній 

зустрічі порадувати своїх уболівальників». 
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Вадим Заяць, головний тренер «Буковини»: 
«Вітаю «Авангард» із перемогою. Сьогодні було 

багато боротьби. З боку мені здалося те, що 

команди побоювалися одне одного. У першому 

таймі у нашої команди були можливості для того, 

щоби відзначитися. Хоча нам було важко, бо двоє 

футболістів вперше грали на незнайомих для 

них позиціях. І все ж, ми заслуговували на гол. 

«Авангард» – дуже сильна команда, яка ставить 

перед собою серйозні завдання». 

Представляємо суперника

«Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка)

Команда заснована у 1980 році за ініціативи адміністрації 

нафтогазовидобувного управління (зараз НГВУ «Охтирканафтогаз»). До 1982 

року «Нафтовик» грав на першість області. Після чого, завоювавши кубок 

області, почали брати участь в першості України серед команд колективів 

фізкультури.

1985 року «Нафтовик» став чемпіоном УРСР та згідно з регламентом, 

завоював путівку в другу лігу союзної першості. Всього за 5 років виступів 

серед команд колективів фізкультури «Нафтовик» зіграв 63 матчі, 42 з 

яких виграв, 6 разів зіграв внічию і 15 зустрічей програв. Різниця забитих і 

пропущених м’ячів 109-64.Чемпіонами стали: воротарі – Олександр Ковальов 

, Борис Філатов, захисники: Євген Осипов, Володимир Ольшанченко, Василь 

Єрмак (капітан команди), Віктор Мунтян, Віктор Попчук, Валерій Бойченко, 

півзахисники: Сергій Фомін, Олег Земляний, Олександр Довбій, Тарас 

Томич, Ігор Строганов, Віктор Яїчник, нападники: Анатолій Єрмак, Григорій 
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Лазарко, Віктор Гальченко, Володимир Лінке. Тренери: Анатолій Конопльов 

і Володимир Попов.

Успішно виступала команда і в другій лізі першості Союзу. В рік дебюту 

«Нафтовик» був дев’ятнадцятим серед 28 команд, але вже наступного 

сезону зайняв шосте місце. Потім, після двох років спаду, повторив своє 

досягнення і виступив в фіналі Кубка України, де по сумі двох ігор поступився 

житомирському «Поліссю». А в сезоні 1991 року зайняв перше місце у своїй 

зоні.

Перший чемпіонат незалежної України клуб розпочав у вищій лізі, але 

посівши 8-е місце у Групі Б опустився до першої ліги. У першій лізі клуб 

стабільно займав місця у верхній частині таблиці, але у сезоні 1999—2000 

зайняв 14 місця і вилетів до другої ліги. Там «Нафтовик» за декілька турів до 

завершення сезону упевнено зайняв перше місце у своїй групі та повернувся 

у першу лігу, продовжуючи займати місця у верхній частині таблиці, а у сезоні 

2003—2004 навіть зайняла трете місце, відставши від другого «прохідного» 

місця лише на 4 очки.

Проте у сезоні 2006—2007 років клуб таки зайняв 1-е місце і знову 

виборов путівку до вищої ліги. Там, незважаючи на ряд перемог, в тому числі 

сенсаційної виїзної перемоги 1-0 над чемпіоном України «Динамо» (Київ), 

за результатами сезону 2007—2008 років клуб набрав на одне очко менше ніж 

ФК «Харків», що зайняв «рятівну» 14 позицію, і знову опустився до першої 

ліги, де виступає і зараз. 

За «Буковину» та «Нафтовик – Укрнафту» виступали такі гравці: 

Віктор Жук, Віктор Рудий, Юрій Жабинський, Роман Снозовой, Андрій 

Мельничук, Володимир Олефір, Олександр Чурілов та інші. У 1986 році 

тренером «Нафтовика» працював відомий у минулому нападник «Буковини» 

Володимир Сакалов. 

ЧЕРНІВЦІ – ОХТИРКА: 25 матчів: +9=8-8, 29-27

Друга ліга, СРСР 8 матчів:+4=2-2, 13-10
1986. Охтирка 0:4

 Чернівці 2:0 Григорій Батич, Іван Гакман

1987. Чернівці 1:0 Віктор Олійник

 Охтирка 1:2 Олександр Томах

1988. Чернівці 2:0 Віктор Олійник, Віктор Мглинець

 Охтирка 2:2 Андрій Гузієнко-2

1989. Охтирка 0:0

 Чернівці 5:2 Валерій Королянчук-2, Андрій Гузієнко,

 Валерій Алістаров(пенальті), автогол

Вища ліга, Україна: 2 матчі:+1=1-0, 3-0
1992. Чернівці 3:0 Валерій Алістаров, Василь Задорожняк, Борис Фінкель
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 Охтирка 0:0

Перша ліга, Україна:15 матчів:+4=5-6,13-17
1994/95  Чернівці 1:2 Валерій Кудлюк

  Охтирка 0:1

1995/96. Чернівці 1:1 Дмитро Білоус

  Охтирка 1:0 Віталій Мінтенко

1996/97. Охтирка 0:1 

  Чернівці 1:0 Юрій Жабинський

1997/98. Чернівці 1:3 Юрій Жабинський

  Охтирка 1:1 Микола Головачук

1998/99. Охтирка 0:2

  Чернівці 0:0

2010/11. Охтирка 3:2 Роман Степанков, Руслан Гунчак-2

  Чернівці 2:1 Степан Маковійчук, Роман Степанков

2011/12. Охтирка 1:1 Руслан Гунчак

  Чернівці 0:0

2012/13. Охтирка 1:2 Тарас Яворський (пенальті)

Матчі в Чернівцях – 12:+7=3-2, 19-9

Матчі в Охтирці – 13: +2=5-6, 10-18

Найкращий бомбардир серед буковинців:
Андрій Гузієнко, Руслан Гунчак – по 3 м’ячі. 

Наступні матчі «Буковини»

16 травня. «Буковина» – «Нафтовик – Укрнафта» (Охтирка)

20 травня. «Буковина» – ФК «Суми»

26 травня. «Геліос» (Харків) – «Буковина»

1 червня. «Сталь» (Алчевськ) – «Буковина»

8 червня. «Буковина» – «Титан» (Армянськ)

Результати матчів 30 туру: 

МФК «Миколаїв» – «Зірка» – 2:2

«Олімпік» – «Сталь» – 0:1

«АВАНГАРД» – «БУКОВИНА» – 1:0
«Арсенал» – ФК «Одеса» – 1:3

ФК «Севастополь» – ФК «Полтава» – 3:0

ПФК «Олександрія» – «Титан» – 0:3

«Нафтовик-Укрнафта» – «Динамо – 2» – 0:1

«Геліос» – ФК «Суми» – 0:1
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Турнірне становище команд після 30 туру:

З команди «Миколаїв» знято 3 очки згідно з рішенням ДК №1 від 19.07.2012 року

За неявку на матч «Буковина» Чернівці – «Оболонь» Київ команді «Оболонь» 

зараховано технічну поразку (0:3), а команді суперниці «Буковина» – технічну 

перемогу (3:0).

Пропущені матчі 22 туру:

МФК «Миколаїв» – «Олімпік»

«Арсенал» – «Авангард»

«Геліос» – «Севастополь»

Пропущений матч 23 туру:

«БУКОВИНА» – «НАФТОВИК-УКРНАФТА»

Кращі бомбардири:

Сергій КУЗНЕЦОВ (ФК «Севастополь») – 17 (3)

Вячеслав ШЕВЧЕНКО (ПФК «Олександрія») – 14
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РУСЛАН ПЛАТОН («БУКОВИНА») – 13 (4)
Руслан ІВАШКО (ФК «Полтава») – 12 (2)

Ярослав ГАЛЕНКО («Зірка») – 12

Руслан СТЕПАНЮК («Сталь») – 11

Роман ЛОКТІОНОВ («Сталь») – 10 (1)

Дмитро ЛЕОНОВ («Арсенал», «Сталь») – 9 (2)

Бурнель Окана-Стазі («Сталь») – 9 (2)

Олександр АКИМЕНКО («Сталь») – 8

Віталій ПРОКОПЧЕНКО («Титан») – 8 (3)

«Буковина» – «Нафтовик-Укрнафта»: арбітри матчу

Рефері із Донецька Дмитро Жуков – головний арбітр матчу «Буковина» 

– «Нафтовик-Укрнафта». Народився Дмитро 15 липня 1980 року. Зріст 186 

см, вага 74 кг. У 1996 році розпочав кар’єру арбітра – спочатку судив матчі 

регіональних змагань, далі були ігри ДЮФЛ та аматорів України. Із 2000 

року залучається до арбітражу матчів другої ліги, із 2005 – першої, а із 2009 

– обслуговував матчі прем’єр-ліги. Навесні 2013 року знову повертається 

до суддівства у першому дивізіоні – вже встиг попрацювати у двох матчах: 

23 березня «Кримтеплиця» – «Олександрія»(0:0) та 19 квітня «Миколаїв» – 

«Сталь»(3:2). У обох поєдинках арбітр показав по сім «жовтих» карток, але 

якщо в першій грі він цим обмежився, то в другій вилучив ще з поля «сталевара» 

Романа Карасюка (за два попередження) та призначив два пенальті (господарі 

своїм шансом скористались, а от гості – ні). За участю «Буковини» матчів не 

обслуговував.

Допомагатимуть донеччанину асистенти арбітра його земляк Віктор 
Матяш та луганчанин Олександр Шост.

Четвертий арбітр – Михайло Маланчук (Кіцмань, Чернівецька область).

Інспектор ФФУ – Юрій Власенко (Київ).
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