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Матчі чернівецької «Буковини»

«Буковина» – ФК «Севастополь» – 1:1 (1:0)
26 квітня. Чернівці. «Буковина». 4500 глядачів.

Арбітр – Бондар (Харків), асистенти арбітра – Шланчак 

(Городище,Черкаська область), Володимир Пушенко (Київ), четвертий 

арбітр – Маланчук (Чернівці), інспектор ФФУ – Біць (Львів).

«Буковина»: Когут, Донець, Новотрясов (Ятленко, 86), Керчу, 

Вечтомов, Дорош (Маковійчук, 80), Сібіряков (Сантрапинських, 

51), Лупашко, Алан, Савін, Платон (Найко, 69). Запасні: Тукач, 

Орловський, Єлов. Головний тренер – Вадим Заяць

ФК «Севастополь»: Литовка, Федорів, Ківа (Ткачьов, 52), 

Жабокрицький (Кузнецов, 53), Міколюнас, Коваль (Танчик, 73), 

Левандовскі, Кожанов, Караваєв (Малиновський, 67), Воронін, 

Новак. Запасні: Чуваєв, Неплях, Гвініанідзе. Головний тренер – Олег 

Кононов

Голи: Новотрясов (45+2), Ткачьов (69).

Попередження: Федорів (11), Кожанов (19), Жабокрицький (33), 

Маковійчук (90+3).

У 27 турі першості України чернівецька «Буковина» приймала 

лідера першої ліги – ФК «Севастополь». Перший небезпечний момент 

у цьому матчі виник на 5 хвилині. На ударній позиції опинився захисник 

«Буковини» Артур Новотрясов. На жаль, шкіряна куля у воротах 

кримчан не опинилася. А ось на 13 хвилині зустрічі удару головою 

завдавав ще один гравець захисної ланки чернівецької команди Андрій 

Донець. І цього разу 

буковинцям не вдалося 

забити перший гол у 

матчі. Через чотири 

хвилини мав шанс 

відзначитися капітан 

«Буковини» Руслан 

Платон. Завдати 

влучного «пострілу» 

Русланові завадив 

Євген Новак. А ось у 

доданий до першого 
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тайму час, Артур Но-

во трясов після удару 

Антона Савіна головою 

підправив м’яча у 

правий кут воріт.

На 61 хвилині 

зустрічі воротам «Бу-

ко  вини» загрожував 

Володимир Коваль. На 

«постріл» Володимира 

зреагував Богдан 

Когут. Згодом шанс 

відзначитися мав бразильський легіонер «Буковини» Алан. На жаль, 

удар у гравця нашої команди не вийшов. А на 69 хвилині гри підопічні 

Олега Кононова зрівняли результат. 

Блискучий удар вийшов у російського 

легіонера «Севастополя» Сергія 

Ткачьова. 

Під завісу матчу вдало діяв голкіпер 

«Буковини» Богдан Когут, який 

неодноразово ліквідувував небезпеку 

біля власних воріт. Могли також 

відзначитися гравці чернівецької команди Алан та Артур Новотрясов. 

На жаль, вдруге вразити «рамку» «Севастополя» нашим землякам не 

вдалося. Підсумок гри – 1:1.

ПІСЛЯМАТЧЕВІ КОМЕНТАРІ

Вадим Заяць, головний тренер ФСК «Буковина»: «Хороша гра. Щодо 

результату, то зрозуміло, що я не задоволений. 

У нас захворіло сім футболістів, один – картка, 

один – «зашитий». Це все – гравці основного 

складу. Зрозуміло, що в другому таймі 

нам просто не вистачило сил. Той футбол, 

силовий, який ми нав’язали, вони не в змозі 

були витримати. Все було у нас і на стандартах 

нормально, і в плані підбирань. Однак, на 

жаль, у другому таймі сили залишили наших 

футболістів, і виникли одразу проблеми. 

Нічия – так нічия». 
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Олег Кононов, головний тренер ФК «Севастополь»: «Гра була, якщо 

брати з нашого боку, невдалою. У першу 

чергу, у відборі м’яча. І звичайно ж, в атаках 

ми абсолютно провалили перший тайм. 

Другий тайм виправили. Ми створили кілька 

моментів, забили гол. В цілому, вважаю, 

що грали ми дуже погано. У нас вже було 

кілька таких виїздів, коли у нас десь щось не 

виходить. Ми самі винні у тому, що допустили 

це, що розпустили всі нитки гри, починаючи, 

гадаю, зі стартових хвилин першого тайму. Так 

не можна грати. Звичайно, у нас буде серйозна 

розмова з футболістами».

Андрій Донець, захисник «Буковини»: «Ми зіграли важку гру. Була 

вже літня погода. Гадаю, що було важко, як 

нам, так і кримській команді. На мою думку, 

ми мали більше шансів виграти цей матч. У 

нашої команди були кращі моменти. Нам, 

можливо, трохи не пощастило. А з іншого боку 

– суперникові теж не пощастило. Наприкінці 

матчу у «Севастополя» був момент, який він міг 

використати. І все ж, у матчі з «Севастополем» 

ми були ближчими до перемоги.

Богдан Когут, воротар «Буковини»: 
«Хочу подякувати нашим вболівальникам, 

які підтримували нас. Сподіваюся, що і у 

наступних матчах «Буковина» матиме велику 

вболівальницьку аудиторію. Маючи підтримку 

вболівальників, наша команда грає дуже 

сильно. Була хороша гра з боку обох команд. 

Особливо з боку «Буковини». Були моменти, 

голи. Врешті – решт, наша команда зуміла 

відібрати очки у лідера першолігової першості 

України та півфіналіста Кубка нашої держави».
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ПФК «Олександрія» – «Буковина» – 0:1 (0:0)
2 травня. Олександрія. «Ніка». 3200 глядачів.

Арбітр – Лісаковський (Одеса), асистенти арбітра – Целовальник 

(Донецьк), Курбанов (Херсон), четвертий арбітр – Калита (Кіровоград), 

інспектор ФФУ – Зубарев (Донецька область). 

ПФК «Олександрія»: Леванідов, Лобойко, Пічкур, Кіча (Гордя, 81), 

Запорожан, Грицук (Мотуз, 66), Шендрик, Коломоєць (Шевченко, 

70), Бондаренко (Банада, 58), Назаренко, Микицей. Запасні: Зарубін, 

Бровченко, Полярус. Головний тренер – Андрій Купцов.

«Буковина»: Когут, Донець, Колесник (Боровець, 46), Дорош, 

Керчу, Маковійчук (Сантрапинських, 77), Сібіряков (Платон, 56), 

Вечтомов, Новотрясов, Лупашко, Савін (Орловський, 88). Запасні: 

Тукач, Аблітаров, Єлов. Головний тренер – Вадим Заяць.

Гол: Савін (55).

Попередження: Лобойко (6), Сібіряков (22), Новотрясов (57), 

Мотуз (71), Когут (74), Вечтомов (88), Гордя (88). 

Після нічийного результату у домашньому матчі з «Севастополем» 

підопічні Вадима Зайця вирушили в Олександрію, де протидіяли 

місцевому колективові. Напередодні гри з «Буковиною» колектив 

з Кіровоградської області ще мав шанс поборотися за підвищення у 

класі. Щодо чернівецької команди, то наш колектив у кожному матчі 

прагне досягти максимального результату. 

У дебюті гри воротам «Буковини» загрожував Василь Грицук. 

На щастя, після удару Василя шкіряна куля пройшла повз «рамку» 

«Буковини». На 5 хвилині матчу досвідчений Степан Маковійчук, 

який обіграв Сергія Лобойка, виходив на ворота суперника. Гравець 

«Олександрії» пору шив правила проти Степана, однак вдало виконати 

штрафний Олег Керчу 

не зміг. Згодом шанс 

відзначитися мав Євген 

Колесник, який цього 

сезоні вдруге отримав 

місце в основному 

складі «Буковини». 

Голкіпер «Олександрії» 

Владислав Леванідов 

спромігся перевести 

шкіряну кулю на 
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кутовий. Згодом пробивав по воротах господарів Олег Керчу – повз 

«рамку». 

На 31 хвилині гри Владислав Лупашко вивів на «побачення» з 

Владиславом Леванідовим нападника Степана Маковійчука. На жаль, 

буковинець пробив повз ворота. Той же Владислав Леванідов, який 

припустився помилки, надав ще один шанс Степанові забити перший 

гол у зустрічі. І все ж, Владислав зумів виправити власну помилку та 

виграти дуель у нашого гравця. За 5 хвилин до завершення основного 

часу першого тайму штрафний виконував Андрій Запорожан – м’яч 

влучив у поперечину. 

У другому таймі підопічні Вадима Зайця зуміли забити переможний 

гол. Ударом з лівого флангу Антон Савін влучив у «девятку» воріт 

господарів. Після цього непогано виконував штрафний Антон Кіча. На 

щастя, шкіряна куля оминула ворота Богдана Когута. На ударну позицію 

виходили і кращі бомбардири команд – Руслан Платон і Вячеслав 

Шевченко. На «постріл» Руслана зреагував Владислав Леванідов, а удару 

Вячеслава забракло влучності. Підсумок гри – 1:0 на користь чернівецької 

команди. Наша «Буковина» не програє вже 7 матч поспіль. 

ПІСЛЯМАТЧЕВІ КОМЕНТАРІ

Андрій Купцов, головний тренер ПФК «Олександрія»: «Зараз будемо 

розбиратися. Подібні матчі так не грають. 

Просто неподобство . Те, що відбулося… 

Будемо розбиратися, дивитися, говорити. Я 

не кажу про те, що ми пропустили випадковий 

гол. Такі голи теж забивають. Цей гол – 

наслідок помилок певних футболістів. Ми ще 

у першому таймі могли пропустити не один 

гол». 

Вадим Заяць, 
головний тренер 
ФСК «Буковина»: 
«Я щасливий від 

того, що треную таку команду. У нашому 

колективі зібралися бойові хлопці, які 

налаштовані на роботу. Зрозуміло, що 

повинен був прийти результат. Ми були готові 

до того, що «Олександрія» багато подаватиме 

з флангів. Зрозуміло, що у нас було завдання, 
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щоби якомога менше цих передач «вилітало». Наші центральні 

захисники промахів не припустилися. Ми готувалися цілий тиждень. 

«Олександрія» нас нічим не здивувала».

Представляємо суперника

«ОЛІМПІК» (ДОНЕЦЬК)

У серпні 2001 року група ентузіастів вирішила організувати «Фонд 

розвитку футболу в Донецькій області «Олімпік» і створити на його 

базі однойменний футбольний клуб. Головою опікунської Ради був 

обраний Михайло Ляшко, а президентом став Владислав Гельзін.

Першочергове завдання, яке керівництво поставило перед 

підопічними – пошук талановитої молоді. Про силу академії «Олімпіка» 

можна судити за результатами її роботи, а вони говорять самі за себе. 

Зовсім недавно вихованець донецької команди Дмитро Гречишкин 

дебютував у складі національної збірної України, вийшовши на заміну 

у грі з Молдовою.

Багато представники команди чудово зарекомендували себе у 

складах команд Прем’єр-ліги, першої української ліги, не загубилися 

також і в чемпіонатах різних країн СНД, наприклад, Дмитро 

Пивоваренко, що є неодноразовим призером чемпіонату Вірменії. 

А першою ластівкою був Сергій Яворський (виступав за «Оболонь», 

«Іллічівець»), відмінно проявив себе Дмитро Хомченовський (виступав 

в «Кривбасі», зараз – в «Зорі»), Сергій Артюх (грав у полтавської 

«Ворскли», у складі «Сімург» став бронзовим призером чемпіонату 

Азербайджану, а в останні роки захищав кольори «Закарпаття» і 

«Полтави»). Досягнення у молодої української команди наступні: 

протягом 2003-04 років представники ФК «Олімпік» ставали кращими 

в Донецькій області і брали участь в чемпіонаті України серед аматорів. 

У сезоні 2004-2005 року команда дебютувала в національній першості 

серед команд другої ліги, групи «В». У дебютному сезоні «Олімпік» 

зайняв 11 місце. Сьогодні чотири команди «Олімпіка» грають у вищій 

лізі ДЮФЛ, стільки ж грають у першості міста і області.

З 2005 року «Олімпік» тренує один з провідних у 80-е роки гравців 

донецького «Шахтаря» Ігор Петров. Минулий сезон безперечно став 

кращим в історії молодої команди– «Олімпік», вийшовши після 2 

туру на першу сходинку турнірної таблиці, так і не дозволив нікому 

відтіснити себе з заповітного місця. У результаті зараз команда з 
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Донецька володіє титулом переможця другої ліги, а нині традиційно 

дає бій представникам більш класного дивізіону.

«Олімпік» традиційно робить ставку на молодих. Середній вік 

команди – близько 20 років. Віковими, за мірками «Олімпіка», 

можна вважати захисника Павла Іванова (екс – гравець чернівецької 

«Буковини»), а також хавів Олександра Олійника, Ігоря Дудника 

і нападника Олександра Ситника. Найдосвідченіший футболіст 

«Олімпіка» – граючий президент клубу Владислав Гельзін.

Підготовку до другої частини чемпіонату «Олімпік» проводив в 

Туреччині, де зустрівся з такими міцними командами, як вірменський 

«Пюнік», «Ростов», «Томь», «Зеніт», щоправда, не з Санкт-Петербург, 

а з Іжевська. Потім донеччани помірялись силами з білоруським 

«Дніпром» з Могильова і «Газівником». Завершальний етап підготовки 

команда провела в рідному Донецьку. Напередодні офіційних матчів 

наші суперники підписали тріо футболістів – відомого Артура 

Каськова, який подавав надії в запорізькому «Металурзі», а також хава 

Максима Скороходова з Росії і захисника Олега Орєхова («Десна», 

Чернігів). У перших цьогорічних офіційних матчах «Олімпік» зіграв 

невдало. Як наслідок, відправили у відставку головного тренера 

донецької команди Романа Пилипчука. Зараз обовязки головного 

тренера «Олімпіка» виконує його колишній гравець Роман Санжар. 

«БУКОВИНА»  — «ОЛІМПІК» — 4 матчі: +3 =0-1, 5-4

Сезон 2011/12
«Буковина» – «Олімпік» – 1:0 (0:0)
Перша ліга. 13 серпня 2011 року. СОУ «Буковина».

Арбітр – А. Грисьо (Львів). Асистенти арбітра – Р. Пузанський 

(Львів), І. Гарлач (Ужгород). 

«Буковина»: О. Мусієнко, В. Мельник , О. Керчу, С. Басов, О. 

Вечтомов, Р. Дорош (Р. Гунчак, 47), А. Даньків, Т. Яворський, Є. 

Сантрапинських (Артьоменко, 85), О. Семенюк (Є. Ушаков, 56), І. 

Мельник (С. Маковійчук, 45). 

«Олімпік»: Д. Жданков, О. Змієвський (А. Головченко, 86), Д. 

Гришко, О. Ливицький, М. Драченко, В. Поднебенной (О. Волков, 80), 

В. Лебедь (В. Огіря, 89), К. Дорошенко (А. Галушкін, 74), Р. Санжар, В. 

Шаврін, І. Матяж. 

Гол: Гунчак (58) 

Попередження: Маковійчук (55), Матяж (72), Матяж (72) – ІІ 



11

попередження, Волков (82), Гунчак (81), Вечтомов (89).

Вилучення: Матяж («Олімпік», 82) – за 2 попередження.

«Буковина» – «Олімпік» – 3:2 (1:0)
Кубок України. 16 серпня 2011 року. СОУ «Буковина».

Арбітр – О. Бондар (Хмельницький). Асистенти арбітра – І. 

Маковей (Жмеринка, Вінницької обл.), О. Марчик (Київ). 

«Буковина»: О. Чурілов, С. Басов, В. Олефір, О. Артьоменко (В. 

Мельник, 82), Р. Гунчак, Р. Дорош, С. Зелді, В. Рудченко, І. Мельник (Є. 

Сантрапинських, 61), Є. Ушаков (В. Рибальченко, 80), С. Маковійчук. 

«Олімпік»: З. Махарадзе, П. Іванов, В. Чех, Ю. Коншин, М. Драченко, 

А. Головченко, В. Огіря, О. Кошка, О. Волков (В. Поднебенной, 75), Є. 

Тарнов (В. Лебедь, 85), А. Галушкін (В. Шаврін, 71).

Голи: Артьоменко (12) – 1:0, Головченко (49) – 1:1, Головченко (79) 

– 1:2, Гунчак (85) – 2:2, Гунчак (88) – 3:2.

Попередження: Головченко (23), Огиря (63), Драченко (82).

 «Олімпік» – «Буковина» – 0:1 (0:1) 
Перша ліга. 24 березня 2012 року. СК «Олімпік».

Арбітр: М. Кривоносов (Київ). Асистенти арбітра: С. Приступа, 

Є.Петраков (обидваа – Київ).

«Олімпік»: Д.Жданков, П.Іванов, І.Глушицький, М.Драченко, 

О.Змієвський, В.Огіря,К.Дорошенко, В.Лебедь (О.Волков, 34), 

Р.Санжар (О.Кошка, 78), А.Головченко, В.Гельзін (В.Поднебенной, 

57).

«Буковина»: О.Мусієнко, І.Циколія, С.Басов, В.Мельник, 

Є.Сантрапинських, В.Найко, Р.Дорош (Т.Яворський, 70), Р.Гунчак,С. 

Маковійчук (Ю.Бровченко, 46), А.Крамар (О.Вечтомов, 90+2), 

О.Семенюк (Р.Степанков, 85).

Гол: Басов (35)

Попередження: Лебедь, 33, Головченко, 44 – Мельник, 15, 

Сантрапинських, 89, Найко, 90+1.

 Сезон 2012/13 
 «Олімпік» – «Буковина» – 2:0 (1:0)
Перша ліга. 29 вересня 2012 року. СК «Олімпік». 
Арбітр: Р.Бохняк (Севастополь). Асистенти арбітра: І.Куценко 

(Київська область), Є.Петраков (Київ).

«Олімпік»: Д.Жданков, О.Змієвський,В.Огіря,М.Драченко, 
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П.Іванов, К.Дорошенко, В.Лебедь, Р.Санжар (О.Голіков, 89), 

Ковалевський (Р.Левіга, 34), Іса Шеріф (А.Головченко, 87), В.Гельзін 

(С.Грибанов, 69).

«Буковина»: Б.Когут, А.Савін (О.Вечтомов, 62), А.Донець,Р. 

Аблітаров, І.Циколія, В.Найко, С.Маковійчук (О.Якименко, 57), 

Р.Дорош, Т.Яворський (Ю.Бровченко, 58),Є. Сантрапинських, 

Р.Платон (Є.Колесник, 86).

Голы: Шеріф, 3, 83.

Попередження: Санжар, 6, Дорошенко, 55, Сантрапинських, 90+4.

Вилучення: Аблітаров, 71 (фол останньої надії).

Визначено дати проведення
перенесених матчів першої та другої ліг

Адміністрація ПФЛ визначила дати проведення матчів чемпіонату 

України серед команд першої-другої ліг, перенесених на початку 

весняної частини сезону через форс-мажорні обставини. Так, згідно 

з відповідним рішенням Адміністрації № 15 від 24 квітня 2013 року, 

матчі 22-го туру між командами першої ліги «Миколаїв» – «Олімпік» 

та «Арсенал» – «Авангард» відбудуться 15 травня 2013 року. 

Крім цього, 15 травня 2013 року відбудуться матчі 1-го туру другого 

етапу чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи 

«1» «Нива» Тернопіль – «Тернопіль» Тернопіль та «Скала» Стрий – 

«Десна» Чернігів.

На 16 травня заплановано проведення матчу 23-го туру «Буковина» 

– «Нафтовик-Укрнафта», що не відбувся 30 березня 2013 року через 

складні погодні умови.

Цього ж дня в рамках 22-го туру зустрінуться «Геліос» та 

«Севастополь». Нагадаємо, що цей матч було перенесено на пізніший 

термін у зв’язку з викликом 3 футболістів основного складу команди 

«Севастополь» до молодіжної збірної команди України для участі у 

навчально-тренувальних зборах та 1 футболіста до збірної команди 

Литви для участі у кваліфікаційному раунді групи G Чемпіонату світу 

з футболу 2014 року. 

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ 28 ТУРУ:

МФК «Миколаїв» – ФК «Полтава» – 0:0

«Кримтеплиця» – «Титан» – 0:3
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ФК «Севастополь» – «Сталь» – 2:0

ПФК «ОЛЕКСАНДРІЯ» – «БУКОВИНА» – 0:1
«Олімпік» – ФК «Суми» – 1:0

«Динамо – 2» – ФК «Одеса» – 3:0

«Нафтовик – Укрнафта» – «Зірка» – 0:1

«Геліос» – «Авангард» – 2:2

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ КОМАНД:

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).
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У 29 ТУРІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ:
«Титан» – ФК «Севастополь» – перенесено

ФК «Суми» – «Авангард»

«БУКОВИНА» – «ОЛІМПІК»
«Сталь» – ПФК «Олександрія»

ФК «Полтава» – «Кримтеплиця»

«Зірка» – «Арсенал»

«Одеса» – «Нафтовик – Укрнафта»

«Динамо – 2» – «Геліос»

КРАЩІ БОМБАРДИРИ:
Сергій КУЗНЕЦОВ (ФК «Севастополь») – 17 (3)

РУСЛАН ПЛАТОН («БУКОВИНА») – 13 (4)
Вячеслав ШЕВЧЕНКО (ПФК «Олександрія») – 12

Руслан ІВАШКО (ФК «Полтава») – 12 (2)

Руслан СТЕПАНЮК («Сталь») – 11

Ярослав ГАЛЕНКО («Зірка») – 11

Роман ЛОКТІОНОВ («Сталь») – 10 (1)

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

Олександр АКИМЕНКО («Сталь») – 8

Віталій ПРОКОПЧЕНКО («Титан») – 8 (3)
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