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Матчі чернівецької «Буковини»

«Буковина» (Чернівці) – МФК «Миколаїв» - 4:0 (2:0)
13.04.2013 р. СОУ «Буковина». Оцінка поля – 4, + 12.

Арбітри – Митровський (Ужгород), Бучинський, Трач (обидва – 
Тернопіль), четвертий арбітр – Найко (Чернівці), інспектор ФФУ – 
Зань (Львів).

«Буковина»: Когут, Боровець (Лупашко, 35), Аблітаров, Донець, 
Колесник (Найко, 58), Вечтомов, Керчу, Савін, Сібіряков (Маковійчук, 
64), Алан, Орловський (Сантрапинських, 73). Запасні: Тукач, Ятленко, 
Семенюк. Головний тренер – Вадим Заяць.

МФК «Миколаїв»: Товт, Тістик (Гібалюк, 69), Кучеренко, Тара-
сенко, Чорній (Гудзікевич, 63), Луценко, Чучман (Бессалов, 46), Голен-
ков, Ковальов, Каблаш (Берко, 62), Буличев. Запасні: Васильєв, Зелді, 
Владов. Головний тренер – Руслан Забранський.

Голи: Сібіряков (21), Савін (29, 62), Керчу (48, з пенальті).
Попередження: Тарасенко (20), Голенков (21), Тістик (48), Луценко 

(81), Гібалюк (89).

У першому цьогорічному офіційному домашньому матчі 
«Буковина» зустрічалася з МФК «Миколаїв». Якщо порівнювати 
з попередньою грою підопічних Вадима Зайця з «Динамо-2», то 
стартовий склад нашого колективу суттєво змінився. Зокрема, через 
перебір жовтих карток пропускали гру пропускали один із кращих 
бомбардирів першої ліги Руслан Платон та новачок «Буковини» 
- захисник Артур Новотрясов. А місце у стартовому складі нашої 
команди вперше отримали Євген Колесник, Сергій Сібіряков, Алан, 
Борис Орловський та Максим Боровець. Для останнього це був 
перший офіційний матч у футболці «Буковини».

Вже на 2 хвилині 
матчу воротам гостей 
загрожував Антон 
Савін. «Пострілу» 
Антона забракло 
влучності. Через 
хвилину бразильський 
легіонер «Буковини» 
Алан віддав пас на ще 
одного новачка нашої 
команди Максима 
Боровця, який, на 
жаль, не зміг переграти 
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досвідченого голкіпера МФК «Миколаїв» Андрія Товта. А на 9 хвилині 
на ударну позицію виходив Алан. Після удару бразильця шкіряна куля 
від гравця миколаївської команди потрапила до Андрія Товта.

На 10 хвилині матчу небезпечно пробивав зі штрафного гравець 
МФК «Миколаїв» Сергій Кучеренко. Наш воротар Богдан Когут перевів 
мяча на кутовий. Через 5 хвилин воротар миколаївців загрожував 
Антон Савін – вище «рамки». А на 22 хвилині гри свій перший гол у 
лавах «Буковини» забив досвідчений новачок чернівецької команди 
Сергій Сібіряков. Футболіст, який пройшов школу дніпропетровського 
«Дніпра» та тривалий час грав у київській «Оболоні», влучно пробив 
у правий від Андрія Товта кут воріт. Через 8 хвилин наша команда 
збільшила свою перевагу у рахунку. Алан віддав передачу на Антона 
Савіна, який пройшов лівим флангом і пробив повз Андрія Товта – 2:0.

У дебюті другої половини зустрічі підопічні Вадима Зайця 
відзначилися втретє. Ігор Тістик порушив у штрафному майданчику 
проти Антона Савіна, і арбітр Михайло Митровський (Ужгород) 
призначив пенальті у ворота гостей. Пенальті вдало виконав капітан 
«Буковини» у матчі з МФК «Миколаїв» Олег Керчу. А на 62 хвилині 
наші земляки змусили капітулювати Андрія Товта вчетверте. Олег 
Керчу вдало виконав кутовий, а ось Антон Савін, який завдав влучного 
удару головою, оформив дубль. Остаточний рахунок гри – 4:0 на 
користь «Буковини».

Олег Керчу – новий рекордсмен «Буковини»

Досить тривалий 
час рекордсменом 
«Буковини» за 
кількістю зіграних 
поєдинків у 
чемпіонатах та Кубку 
України залишався 
Дмитро Білоус (265 
матчів). У грі проти 
МФК «Миколаїв» 
Олег Керчу підняв цю 
планку ще на один 
щабель - 266 матчів. 

Цього результату гравець нашої команди досяг, зігравши у другій лізі 
187 поєдинків, у першій - 70, у Кубку країни - 9.

Дебютував Олег у складі «Буковини» 26 липня 2001 року у кубковій 
домашній грі проти динамівців Львова, яку чернівчани виграли 2:1. 
Відтоді Керчу незмінно захищає кольори нашого клубу, за винятком 
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хіба що сезону-06/07, коли гравець пограв у чернігівській «Десні» та 
івано-франківському «Прикарпатті».

«Кримтеплиця» (Молодіжне) – «Буковина» (Чернівці) – 0:0 
Арбітр – Пєсоцький (Суми), асистенти арбітра – Марчик (Київ), 

Кисельов (Суми), четвертий арбітр – Шудрик (Сімферополь), інспектор 
ФФУ – Покидько (Полтава).

«Кримтеплиця»: Поштаренко, Андрєєв, Дитятьєв, Адамюк, 
Романенко, Михайлюк, Симончук, Самойленко, Мемешев (Котенко, 
59), Палагнюк, Османов (Деребчинський, 67). Головний тренер – 
Михайло Сачко.

«Буковина»: Когут, Новотрясов, Донець, Вечтомов, Керчу, 
Лупашко, Дорош, Савін, Сібіряков (Алан, 54; Орловський, 82), Єлов 
(Боровець, 28), Платон (Аблітаров, 68). Головний тренер – Вадим Заяць.

Попередження: Єлов (15), Симончук (20), Боровець (29), Донець 
(66), Михайлюк (89), Новотрясов (90+2).

Вилучення: Боровець (78, друга жовта картка).
У 26 турі першості України чернівецька «Буковина» грала на 

виїзді з колективом «Кримтеплиця» (Молодіжне). Після перемоги 
над МФК «Миколаїв» тренерський штаб нашої команди зробив деякі 
зміни у складі «Буковини». Зокрема, на поле вийшли Руслан Платон, 
Артур Новотрясов (пропускали матч з миколаївською командою через 
перебір жовтих карток), Роман Дорош та Артем Єлов. А ось Різван 
Аблітаров, Максим Боровець, Борис Орловський та Алан, які грали в 
основі у попередній зустрічі буковинського колективу, залишилися в 
запасі.

Господарі поля організували небезпечку атаку вже на 4 хвилині 
зустрічі. Досвідчений гравець «Кримтеплиці» Володимир Симончук 
пробив з лінії штрафної. На удар Володимира зумів зреагувати Богдан 
Когут. Після цього намагався відправити шкіряну кулю у наші ворота 
Редван Османов. На щастя, відзначитися гравцеві «Кримтеплиці» 
не вдалося. А на 8 хвилині матчу кутовий виконав Олег Керчу, а 

капітан «Буковини» Руслан 
Платон завдав удару головою. 
«Пострілу» Руслана забракло 
влучності. Згодом на ударну 
позицію виходили футболісти 
«Кримтеплиці» той же Редван 
Османов (14 хвилина) та 
Володимир Адамюк (17 
хвилина). У цих ігрових 
епізодах мяч оминув «рамку» 
«Буковини».
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На 44 хвилині гри підопічні Вадима Зайця мали блискучий шанс 
вразити ворота кримської команди. Владислав Лупашко зробив з 
правого флангу подачу на Сергія Сібірякова, який з кількох метрів 
завдав удару головою. На жаль, влучити у «рамку» суперника Сергій 
не зміг.

У другому таймі воротам «Кримтеплиці» загрожував Роман 
Дорош. На удар Романа зреагував голкіпер кримської команди Павло 
Поштаренко. На 64 хвилині зустрічі вдало діяв воротар «Буковини» 
Богдан Когут, який відбив удар головою Івана Котенка. Через шість 
хвилин Володимир Романенко зробив подачу на Сергія Андрєєва, 
який завдав удару головою. Шкіряна куля влучила у стійку воріт 
«Буковини».

Сталося так, що наша команда завершувала матч у меншості. На 
79 хвилині гри вдруге перед собою жовту картку побачив Максим 
Боровець, який вийшов на заміну у першому таймі. Незважаючи 
на гру у меншості, підопічні Вадима Зайця могли вирвати перемогу. 
Під завісу зустрічі «Буковина» виконувала кутовий, а екс – гравець 
«Кримтеплиці» Артур Новотрясов, який виграв боротьбу у суперників, 
не зміг влучити у ворота. Підсумок зустрічі – 0:0.

ФСК «Буковина». Знайомство

Сергій Сібіряков: «Радує те, що наш колектив
має дванадцятого гравця»

Напередодні першого офіційного матчу «Буковини» у 2013 році лави 
нашої команди поповнив досвідчений півзахисник Сергій Сібіряков. У 
матчі з МФК «Миколаїв» Сергій відзначився результативним ударом. 
Прес – служба ФСК «Буковина» поспілкувалася з гравцем.

– Сергію, як ти став гравцем «Буковини» ?
– Вийшло так, що 

київська «Оболонь» 
розпалася, а її гравцям 
довелося шукати інші 
команди. Мені вже 
31 рік, тому у деяких 
колективах сказали те, 
що я їм непотрібний. 
А ось головний тренер 
Вадим Заяць повірив 
у мене. За це йому 
дуже вдячний. З 
«Буковиною» збори 
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майже не проходив. Незважаючи на це, Вадим Григорович дав мені 
шанс. Я ж своєю грою буду доводити те, що він не помилився. На 
футбольному полі ніхто не буде дивитися на мої попередні заслуги. 
Треба кожного матчу доводити те, що спроможний допомогти команді. 
Сьогодні я можу вийти на поле, а завтра – інший. Кожному дається 
шанс, який треба використати.

– До приходу в «Буковину» ти грав разом з Владиславом Лупашком, 
Олександром Семенюком у київській «Оболоні»…

– Раніше грав також разом із Богданом Когутом. А коли Олександр 
Семенюк грав ще в «Оболоні», то ми з ним говорили щодо «Буковини». 
Я вже мав інформацію про ту команду, у якій збираюся продовжити 
футбольну кар’єру.

– Певний час ти виступав у дніпропетровському «Дніпрі». З яких 
причин тобі не вдалося у цій відомій українській команді ?

– У «Дніпрі» тоді виступали футболісти досить високого рівня. 
Конкурувати з ними було важко. Врешті – решт, я пішов, так би 
мовити, на вільні хліба.

— Важливе місце у твоєму футбольному житті займає київська 
«Оболонь». Нещодавно ця команда зникла з футбольної карти України…

– Це, насамперед, сталося через міжусобні війни. А «Оболонь» 
завжди залишається у моєму серці, бо саме ця команда зробила з мене 
футболіста. Зі столичним колективом у мене повязано багато приємних 
спогадів. Я вдячний долі за те, що у моєму футбольному житті була така 
команда, як «Оболонь».

– Чи є тебе бажання затриматися в «Буковині»?
– Так, однак усе залежитиме від моєї гри. Найголовніше те, що у 

нашій команді гравців не ділять на заслужених та не заслужених. Якщо 
даватимеш результат, то виходитимеш на футбольне поле.

– Розкажи про свою родину…
– Я народився у місті Стрий Львівської області, однак одружився 

у Сімферополі. Зараз моя дружина Анастасія перебуває з дітьми у 
Криму. Якщо у майбутньому усе буде гаразд, то не виключаю того, що 
перевезу родину в Чернівці.

– Які у тебе склалися враження від буковинських уболівальників ?
– Під час матчу з МФК «Миколаїв» я зловив себе на думці, що за 

вболівальницькою підтримкою «Буковина» не поступається багатьом 
командам Прем’єр ліги. У Чернівцях завжди тепло підтримують свою 
команду. Радує те, що наш колектив має дванадцятого гравця. Можна 
грати при порожніх трибунах та не отримувати від цього задоволення. А 
коли на стадіон приходять вболівальники, а ми їх радуємо перемогами, 
то це вдвічі приємніше. Якщо «Буковина» демонструватиме гарний 
футбол та здобувати перемогу, то матчі за її участю відвідуватиме 
велика кількість шанувальників.
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Представляємо суперника

ФК «Севастополь»

До сезону - 2001/2002 років Севастополь представляла «Чайка» 
ВМС. Команда виступала погано, програючи матч за матчем. В останні 
сезони клуб переживав великі фінансові проблеми. У підсумку посів 
останнє місце в групі, без права на життя. За результатами сезону клуб 
повинен був знову попрощатися з чемпіонатом України.

У 2002 році президентом клубу став О. Л. Красильников, президент 
«Кримнафтосервісу», який став головним спонсором клубу. Він взяв 
на себе всі проблеми клубу, розрахувався з боргами.

Саме з цього моменту починається історія нової севастопольської 
команди. У липні 2002 року був зареєстрований професіональний 
футбольний клуб «Севастополь». Команда була відразу зарахована 
до другої ліги чемпіонату України з футболу. Історію команди було 
прийнято почати з чистого листа. Тренувати команду був запрошений 
відомий і досвідчений спеціаліст В. П. Петров. Також було запрошено 
відомих і досвідчених гравців, таких як Сергій Леженцев, Андрій 
Опарін, Олександр і Геннадій Кунденки, Сергій Єсін, Дмитро Назаров 
і інші. Саме їм було довірено будувати нову команду.

Першим сезоном в історії ФК «Севастополя» став сезон 2002/2003. 
Початок був важким. 5 сезонів клуб провів у другій лізі. Нарешті після 
сезону 2006/2007 клуб здобув путівку до першої ліги.

За результатом сезону - 2009/2010 «Севастополь» піднявся до 
Прем’єр-ліги. Уже через рік клуб повернувся до першої ліги, що 
стало наслідком драматичної боротьби з маріупольським «Іллічівцем» 
в останньому турі. Перед цим туром команда посідав 14-те місце, 
переганяючи «Іллічівець» на одне очко. «Севастополь» приймав 
«Таврію», а «Іллічівець» — «Динамо». «Іллічівець», поступаючись по 
ходу гри 0:2, відіграв два м’ячі на виборов вольову перемогу, в той час 
як «Севастополь» поступився 0:1.

Напередодні сезону - 2011/2012 головним тренером кримської 
команди став Олександр Рябоконь. Після поразки від запорізького 
«Металурга» (0:1) пан Олександр залишив посаду головного тренера 
ФК «Севастополь». Наставником кримської команди став Сергій 
Пучков. І все ж, цьому тренерові не вдалося повернути «Севастополь» 
в еліту українського футболу. Напередодні сезону - 2012/2013 головним 
тренером ФК «Севастополь» став білоруський фахівець Олег Кононов, 
який раніше плідно працював з львівськими «Карпатами».

У зимове міжсезоння кримську команду поповнили такі відомі 
виконавці, як Сергій Симоненко, Саулюс Міколюнас, Олександр 
Ковпак (усі – «Арсенал», Київ), Денис Кожанов («Іллічівець», 
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Маріуполь), Андрій Гурський («Оболонь», Київ). Зараз ФК 
«Севастополь» очолює турнірну таблицю першої ліги. А нещодавно 
кримський колектив потрапив у півфінал Кубка України, де зіграє з 
донецьким «Шахтарем». 

Чернівці – Севастополь: історія зустрічей 

Історію протистояння Чернівці – Севастополь умовно можна 
розділити на дві частини – радянську та українську. Перша 
розпочалася 26 травня 1966 року, коли в Чернівцях наші земляки 
зіграли внічию із «Чайкою» - 0:0. У матчі другого кола севастопольці 
переконливо перемогли - 4:0. Наступного, 1967-го року, «Буковина» 
двічі поступилася СКЧФ (Спортивний Клуб Чорноморського Флоту) 
з однаковим рахунком 0:1. Далі була невеличка пауза, а починаючи із 
1971 року поєдинки із командами Севастополя стають традиційними. 
Того року буковинці знову двічі програють, тепер вже «Авангарду», не 
забивши при цьому жодного гола. 1972 рік «подарував» дві безгольові 
нічиї. Лише в десятій очній зустрічі чернівчани спромоглися 
підібрати «ключика» до воріт севастопольців. 28 вересня 1973 року 
Володимир Поляков відкрив лік голам «Буковини», забивши м’яч 
у ворота «Авангарду». В тому ж матчі була здобута і перша перемога. 
У 1974-му команди обмінялися домашніми перемогами: «Авангард» 
виграв 4:1, а «Буковина» - 3:0. Цікаво, що і в наступні три роки 
суперники продовжують вигравати лише на власному полі. В цей 
період севастопольці двічі змінюють назву – у 1975-му грає «Хвиля», 
а із 1976-го «Атлантика». У ворота останньої в домашньому матчі 
1978 року «Буковина» забиває 6 м’ячів, причому «хет-триками» 
відзначилися два форварди Юрій Самошкін та Володимир Сакалов. 
У 1979 році чернівчани вперше здобувають виїзну перемогу, яка 
наразі залишається єдиною, завдяки голу Олександра Мороза. Варто 
зазначити, що Олександр забив 5 м’ячів севастопольцям у чотирьох 
очних поєдинках поспіль. В наступних роках суперники продовжують 
здобувати перемоги виключно вдома. У 1984 році вони обмінюються 
перемогами з великим рахунком – чернівчани забили п’ять «сухих» 
м’ячів, севастопольці – три. У 1988 році «Атлантика» змінює назву і 
Севастополь знову репрезентує «Чайка», із якою «Буковина» встигла 
провести 4 поєдинки, перемігши двічі вдома та двічі зігравши внічию 
на виїзді. 9 серпня 1989 року грою в Севастополі суперники завершили 
«радянську» частину і,що цікаво, матч закінчився із тим самим 
рахунком, що й перша зустріч протистояння.

 Через 22 роки відкрилася нова, «українська», сторінка в 
суперництві чернівчан та севастопольців. За іронією долі, вона теж 
розпочалася з нульової нічиєї – 22 жовтня 2011 року в Севастополі. 
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Далі була результативна нічия в Чернівцях – 1:1. В поточному сезоні 
суперники вже зустрічались двічі (матчі відбулись в Севастополі) – і в 
першості, і в Кубку сильнішими були кримські футболісти.

 
ЧЕРНІВЦІ – СЕВАСТОПОЛЬ: 46 матчі +16 =14 -16 48-46

Клас «Б», СРСР 4 матчі +0 =1 -3 0-6
26.05.66 Чернівці 0:0
16.10.66  Севастополь 0:4
12.07.67  Севастополь 0:1
30.07.67  Чернівці 0:1

Друга ліга, СРСР 38 матчів +16 =11 -11 47-35
19.06.71 Чернівці 0:1
13.10.71 Севастополь 0:1
14.05.72  Чернівці 0:0
01.09.72  Севастополь 0:0
09.06.73  Севастополь 0:0 (пен.4:5)
28.09.73  Чернівці 2:1 Володимир Поляков, Володимир Володько
04.06.74  Севастополь 1:4 Янош Габовда
27.09.74  Чернівці 3:0 Юрій Лепестов, Янош Габовда-2
17.04.75  Чернівці 3:1 Володимир Володько, Янош Габовда-2
11.08.75  Севастополь 1:4 Мар’ян Гумінілович
11.04.76  Севастополь 0:1
31.07.76  Чернівці 1:0 Габор Качур
16.05.77  Чернівці 1:0 Віктор Максимчук
31.08.77  Севастополь 0:2
09.06.78  Чернівці 6:2 Юрій Самошкін-3, Володимир Сакалов-3
25.09.78  Севастополь 0:0
21.05.79  Чернівці 2:1 Віктор Хлус-2
13.09.79  Севастополь 1:0 Олександр Мороз
08.05.80  Севастополь 1:1 Олександр Мороз
23.08.80  Чернівці 3:1 Юрій Гій, Олександр Мороз-2
25.06.81  Чернівці 2:2 Віктор Барчук(пенальті), Олександр Мороз
09.10.81  Севастополь 0:2
07.05.82  Севастополь 1:2 Віктор Олійник
21.09.82  Чернівці 2:0 Віктор Барчук(пенальті), Віктор Олійник 
14.05.83  Чернівці 2:1 Дмитро Білоус, Ігор Заводчиков
03.09.83  Севастополь 1:1 Сергій Шмундяк
25.08.84  Чернівці 5:0 Валерій Сарафінчан(пенальті), Віктор  

  Олійник-2,  Дмитро Гордей, Олег Арійчук
17.10.84  Севастополь 0:3
14.09.85  Севастополь 0:1
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26.09.85  Чернівці 0:0
25.04.86  Севастополь 0:0
26.06.86  Чернівці 2:1 Іван Гакман, Сергій Шмундяк
02.04.87  Севастополь 0:1
14.10.87  Чернівці 2:0 Олег Бурчак, Віктор Олійник
08.05.88  Севастополь 0:0
09.09.88  Чернівці 3:1 Андрій Гузієнко, Віктор Олійник, 
  Юрій Шелепницький
04.06.89  Чернівці 2:0 Віктор Мглинець, Віктор Олійник
09.08.89  Севастополь 0:0

Перша ліга, Україна 3 матчі +0 =2 -1 1-4
22.10.11 Севастополь 0:0
30.05.12  Чернівці 1:1 Олександр Семенюк
12.09.12  Севастополь 0:3

Кубок України 1 матч +0 =0 -1 0-1
22.08.12 Севастополь 0:1

Матчі в Чернівцях – 22: +15 =5 -2 42-14 
Матчі в Севастополі – 24 +1 =9 -14 6-32
Найбільша перемога: 5:0 (1984 рік)
Найбільша поразка: 0:4 (1966 рік)
Перемоги з великим рахунком: 3 – у чернівчан, 5 – у севастопольців
Кращий бомбардир «Буковини»: Віктор Олійник – 6 м’ячів

Результати матчів 26 туру:

МФК «Миколаїв» - «Сталь» - 3:2
ПФК «Олександрія» - «Авангард» - 2:1

«КРИМТЕПЛИЦЯ» - «БУКОВИНА» - 0:0
«Нафтовик – Укрнафта» - ФК «Полтава» - 2:2

 «Геліос» - «Олімпік» - 1:2
ФК «Севастополь» - ПФК «Суми» - 5:1

ФК «Одеса» - «Зірка» - 0:3
«Арсенал» - «Титан» - 1:1

Перенесені матчі 23 туру:

«Авангард» - МФК «Миколаїв» - 0:1
«Сталь» - «Динамо – 2» - 4:0 
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Турнірне становище команд:

У 27 турі зустрічаються: 

«БУКОВИНА» - «СЕВАСТОПОЛЬ»
«Авангард» - «Олімпік»

ФК «Суми» - ПФК «Олександрія»
«Сталь» - «Кримтеплиця»

«Титан» - МФК «Миколаїв»
ФК «Полтава» - «Арсенал»

«Зірка» - «Динамо – 2»
ФК «Одеса» - «Геліос»

Кращі бомбардири:

Сергій КУЗНЕЦОВ (ФК «Севастополь») - 16 (2)
РУСЛАН ПЛАТОН («БУКОВИНА») - 13 (4)

Вячеслав ШЕВЧЕНКО (ПФК «Олександрія») - 12
Руслан ІВАШКО (ФК «Полтава») - 12 (2)
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Руслан СТЕПАНЮК («Сталь») – 11 
Роман ЛОКТІОНОВ («Сталь») - 10 (1)

Ярослав ГАЛЕНКО («Зірка») – 10
Дмитро ЛЕОНОВ («Арсенал», «Сталь») – 8 (2) 
Володимир ТАНЧИК (ФК «Севастополь») - 7

Дмитро КОРКІШКО («Динамо - 2») - 7 (2)
Віталій ПРОКОПЧЕНКО («Титан») - 7 (3)

Дмитро ЛЕОНОВ («Арсенал», «Сталь») - 7 (2)

«Буковина» - ФК «Севастополь»: арбітри матчу 

Поєдинок «Буковина» - ФК «Севастополь» обслуговуватиме 
суддівська бригада, яку очолює харків’янин Володимир Бондар. 
Народився Володимир 31 травня 1975 року. Арбітраж матчів першої 
ліги розпочав із 2009 року. У поточному сезоні  відсудив 8 матчів, в яких 
5 разів фіксував перемогу господарів, 2 - гостей, одну нічию. В цих 
зустрічах арбітр показав 29 попереджень (13 - господарям, 16 - гостям), 
одного гравця (у складі гостей) вилучив з поля та призначив 2 пенальті: 
обидва у одній грі «Арсенал» - ФК «Полтава» - 1:4 (і господарі, і гості 
відзначились влучними ударами).

У першій лізі за участю чернівчан судив чотири матчі: три - в 
сезоні-10/11, один - в поточній першості. Цікаво, що всі ці поєдинки 
для нашої команди були виїзними:

18 вересня 2010. 
«Фенікс-Іллічовець» Калініно  - «Буковина»  - 0:1   Руслан Гунчак

28 березня 2011.
«Нива» Вінниця - «Буковина»  - 1:1 Сергій Басов

4 червня 2011.
«Сталь» Алчевськ  - «Буковина» - 4:2  Руслан Гунчак, Вадим Мельник 

21 липня  2012.
 «Оболонь» - «Буковина» - 1:1  Євген Ушаков

Допомагатимуть головному арбітру асистенти Володимир Шланчак 
(Городище, Черкаська область) та Володимир Пушенко (Київ).

Четвертий арбітр - Михайло Маланчук (Чернівецька область). 
Інспектор ФФУ - Мирон Біць (Львів).
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