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МАТЧІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ «БУКОВИНИ»

«Буковина» (Чернівці) – «Нафтовик – Укрнафта» (Охтирка) - 2:1 (0:0)
16.05.2013. Чернівці. КСОП «Буковина», +25, 2700 глядачів.

Арбітр – Жуков (Донецьк), асистенти арбітра – Матяш (Донецьк), 

Шост (Луганськ), четвертий арбітр – Маланчук (Чернівці), інспектор 
ФФУ – Власенко (Київ).

«Буковина»: Когут, Новотрясов, Лупашко, Вечтомов, Дорош, 

Аблітаров (Ятленко, 79), Керчу, Боровець (Семенюк, 76), Савін, 

Платон, Сантрапинських (Алан, 55). Запасні: Тукач, Сібіряков, 

Колесник, Орловський. Головний тренер – Вадим Заяць.

«Нафтовик-Укрнафта»: Чурілов, Войцеховський, Євстафієв, 

Зайчук, Ховбоша, Васільєв, Кременчуцький, Вайда (Радіонов, 85), 

Світличний (Саванчук, 17), Артюх (Разуваєв, 88), Яровенко (Левига, 

62). Запасні: Вокальчук, Кісіль. Головний тренер – Євген Яровенко.

Голи: Алан (81), Левига (87), Платон (90+1).

Попередження: Євстафієв (19), Новотрясов (30), Ховбоша (53), 

Сантрапинських (54), Керчу (69), Алан (70), Семенюк (89).

Вилучення: Ховбоша (66, друге попередження), Євстафієв (83, 

друге попередження).
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У перенесеному матчі 23 туру чернівецька «Буковина» приймала 

сусіда по турнірній таблиці – колектив «Нафтовик – Укрнафта» 

(Охтирка). До протистояння з охтирською командою наші земляки 

поступилися у двох зустрічах поспіль. Зрозуміло, що підопічні Вадима 

Зайця прагнули реабілітуватися за попередні невдачі. 

На 9 хвилині матчу буковинці мали шанс забити перший гол у 

зустрічі. Півзахисник «Буковини» Максим Боровець, який отримав 

передачу від Максима Лупашка, завдав удару по «рамці» суперника. 

На «постріл» Максима зреагував екс-голкіпер «Буковини» Олександр 

Чурілов. Той же Олександр Чурілов спромігся зреагувати на удари 

головою Максима Боровця та капітана нашої команди Руслана 

Платона, який завдавав «пострілу» зі штрафного. Підопічні Євгена 

Яровенка відповіли небезпечним ударом Сергія Артюха. У цьому 

ігровому епізоді вдало діяв голкіпер «Буковини» Богдан Когут. 

У другому таймі шанс відзначитися мав Дмитро Ховбоша. На удар 

суперника зреагував Богдан Когут. Згодом міг забити бразильський 

легіонер «Буковини» Алан, який вийшов на заміну. На жаль, бразилець 

пробив вище «рамки». 

Підсилив гру «Нафтовика-Укрнафти» досвідчений нападник 

Руслан Левига, який тривалий час виступав у командах елітних 

дивізіонів України та Азербайджану. Руслан двічі загрожував воротам 

нашої команди. На щастя, мяч у воротах «Буковини» не опинився. І 

все ж, буковинцям вдалося засмутити Олександра Чурілова. Алан, 
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який отримав передачу від Олександра Семенюка, влучно пробив у 

дальній кут воріт. Бразильський футболіст забив перший гол у складі 

«Буковини». 

Охтирська команда, яка на той момент грала удевятьох, 

примудрилася зрівняти результат. Результативний удар на свій рахунок 

записав Руслан Левига. І все ж, наша «Буковина» зуміла вирвати 

перемогу. Вже у доданий арбітром час три очка чернівецькій команді 

приніс Руслан Платон. Підсумок гри – 2:1 на користь «Буковини». 

ПІСЛЯМАТЧЕВИЙ КОМЕНТАР 

Сергій Черняк, тренер ФСК «Буковина»: 
«Хочу привітати буковинських вболівальників 

з перемогою. Хлопці – молодці. Проявили 

характер. Суперникові вдалося зрівняти 

рахунок, однак ми додали під завісу зустрічі 

та забили переможний гол. Відзначився наш 

капітан Руслан Платон. Усі хлопці – молодці.

Ми дякуємо їм за гру. У нас були дві 

поспіль невдалі зустрічі. Ми задоволені від 

того, що сьогодні вдалося перемогти. І все 

ж, ми повинні думати про наступний матч, 
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який відбудеться вже 20 травня. Хлопці віддали багато сил, їм треба 

відновитися та готуватися до наступної гри».

Євген Яровенко, головний тренер «Нафтовика-Укрнафти»: «Важко, 

напевно, щось аналізувати по «гарячих» слідах. 

Нам ще треба все проаналізувати. Матчі між 

«Буковиною» та нашою командою завжди 

були напруженими. Звісно, що нам завадили 

два вилучення. Хоча ми забили гол тоді, коли 

грали у меншості. Врешті-решт, пропустили 

курйозний гол. Ми могли привезти з Чернівців 

одне очко. Я подякував хлопцям за самовіддачу 

та бажання. У будь-якому випадку життя на 

цьому не завершується. Будемо готуватися 

далі. У нас залишилися чотири гри. Треба 

пережити цю поразку. Зазначу, що у нас не 

було конкретного завдання на сезон. І все ж, будь-який тренер ставить 

перед своєю командою максимальні завдання. Залишилося ще чотири 

тури. Прагнутимемо посісти якомога вище місце».

Представляємо суперника

ПФК «Суми»

12 січня 1982 року при лісгоспі селища Краснопілля створено 

футбольний клуб із назвою «Явір». Команда почала виступати в 

обласному чемпіонаті і через 2 роки стала чемпіоном області, а в 

наступному році завоювала обласний кубок.

Завдяки тому, що футболісти з Краснопілля увійшли до трійки 

переможців однієї з груп аматорського чемпіонату 1991 року, команда 

отримала право взяти участь у першій національній першості серед 

професіоналів. Спочатку в перехідній, а потім у другій. В сезоні 1994 - 

1995 »Явір» здобув перше місце у своїй зоні і підвищився у класі.

В сезоні 1995-1996 «Явір» стартував у першій лізі і на наступні 4 

сезони став її міцним середняком. Після того, як головна команда 

області – сумський «Фрунзенець» на деякий час припинив існування, 

обласне керівництво вирішило відродити в Сумах футбол. З цією метою 

у 1998 році «Явір» був переведений в обласний центр і перейменувався 

в «Явір-Суми». В такому виді клуб проіснував півтора сезони.

Свій новий футбольний похід у Краснопіллі вдруге розпочали 
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з чемпіонату області та аматорського чемпіонату України. Команда 

два сезони провела в аматорському чемпіонаті і в сезоні 2002-2003 

заявилася у другу лігу. Команда стала середняком другої ліги, що було 

межею команди при тому фінансуванні. Періодично почали з’являтися 

чутки то про розформування команди, то про те, що в Сумах знову 

скучили за великим футболом і не проти мати «свою» команду.

І ось з 9-го туру сезону 2008-2009 року, «Явір» переїхав до Сум, 

змінив назву на ФК «Суми» і почав проводити матчі на «Ювілейному, 

одному з найсучасніших стадіонів в Україні.

15 червня 2010 року Апеляційний комітет ФФУ відмовив ФК 

«Суми» у наданні професіональної ліцензії на сезон 2010-2011, таким 

чином, клуб було виключено з другої ліги 9 липня 2010 року ПФЛ 

України включила клуб до складу учасників другої ліги. Головним 

тренером ПФК «Суми» став Ігор Жабченко. За підсумками сезону 

2010-2011 команда зайняла 2-е місце у групі А і взяла участь у стикових 

матчах за право грати у першій лізі. Матч із срібними призерами групи 

Б ФК Полтава закінчився з рахунком 2:0 на користь сумчан. Другий 

стиковий матч ПФК «Суми» програли «Енергетику», тому бурштинська 

команда зберегла місце у першій лізі. У сезоні 2011-2012 ПФК «Суми» 

під керівництом Ігора Захаряка стали абсолютними чемпіонами другої 

ліги, перемігши переможців групи Б з рахунком 2:0 ФК «Полтава».

Цього сезону ПФК перебуває у середині турнірної таблиці першої 

ліги. Нещодавно на тренерському містку «Сум» відбулися зміни. 

Сумську команду залишив її головний тренер Ігор Захаряк. Зараз в.о. 

головного тренера «Сум» є Андрій Кононенко. 
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 ЧЕРНІВЦІ – СУМИ: 38 матчів: +17=11-10, 57-28

СРСР: 32 матчі: +16 =9 -7 48-23 

1962. Суми 1:0 Микола Бреєв

1966. Чернівці 3:0 Віктор Шмеленко, Володимир Ольшевський,

  Юрій Гончар

 Суми 1:1 Володимир Ольшевський

1968. Чернівці 1:0  Іван Пинзар

1970. Суми 1:1  Петро Кобічік

 Чернівці 6:1 Валерій Семенов, Віктор Росс, Олег Коротков, 

  Іван Диковець, Леон Грос, Володимир Воронюк

1971. Чернівці 0:0

 Суми 0:2

1972. Чернівці 1:0 Володимир Воронюк

 Суми 2:1 Віктор Росс, Володимир Воронюк

1973. Чернівці 2:1 Володимир Воронюк-2

 Суми 1:2 Володимир Воронюк

1974. Суми 1:2 Володимир Воронюк

 Чернівці 3:2 Іван Качур, Володимир Володько,

  Володимир Воронюк

1975. Суми 0:0

 Чернівці 0:0

1976. Суми 2:2 Анатолій Рабич, Володимир Мельник

 Чернівці 0:1

1977. Суми 0:0

 Чернівці 4:0 Ігор Заводчиков-3, Сергій Пасечник

1978. Суми 0:1

 Чернівці 2:0 Роман Угренчук, Тарас Самуляк

1979. Чернівці 2:0 Сергій Шмундяк, Юрій Ковба

 Суми 1:1 Віктор Хлус

1980. Чернівці 2:0 Віктор Сакалов, Сергій Шмундяк

 Суми 0:1

1981. Суми 2:0 Микола Синявський, Ігор Заводчиков

 Чернівці 3:0 Віктор Барчук, Ігор Заводчиков,

  Сергій Шмундяк

1982. Суми 2:1 Віктор Олійник, Сергій Шмундяк

 Чернівці 1:1 Віктор Барчук
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1983. Чернівці 3:0 Віктор Олійник, Юрій Шелепницький,

  Валерій Богуславський

 Суми 1:2 Валерій Сарафінчан

Україна: 5 матчів: +1=2 -2, 8-3

1994/95. Чернівці 6:0 Ігор Козуб-3, Валерій Кудлюк-2, Роман Русак

 Суми 0:0 

2000/01. Суми -:+

 Чернівці 1:1 Сергій Гамаль

2009/10.

(Кубок). Суми 1:2 Владислав Коробкін

2012/13. Суми 1:2  Руслан Платон

Матчі в Чернівцях- 18: +13 =4-1, 40-7

Матчі в Сумах - 20: +4 =7-9, 17-21

Результати пропущених матчів 22 туру:

МФК «Миколаїв» - «Олімпік» - 2:0

«Арсенал» - «Авангард» - 0:4

«Геліос» - ФК «Севастополь» - 1:0

Матч пропущеного 23 туру:

«БУКОВИНА» – «НАФТОВИК-УКРНАФТА» – 2:1

У 31 турі зустрічаються: 

ФК «Одеса» - МФК «Миколаїв»

«Сталь» - «Авангард»

«Титан» - «Олімпік»

ФК «Полтава» - ПФК «Олександрія»

«Зірка» - «Кримтеплиця»

«Динамо – 2» - «Арсенал»

«БУКОВИНА» - ПФК «СУМИ»
«Нафтовик – Укрнафта» - «Геліос»
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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).

Кращі бомбардири:

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

Вячеслав ШЕВЧЕНКО (ПФК «Олександрія») - 14

РУСЛАН ПЛАТОН («БУКОВИНА») - 14 (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)
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 «Буковина» – ПФК «Суми»: арбітри матчу

Головним арбітром матчу »Буковина» – ФК «Суми» призначено 

Олексія Москаленко (Кривий Ріг). Народився Олексій 9 березня 1985 

року. Зріст - 185 см, вага - 83 кг. У період 2005-2012 обслуговував 

матчі команд другої ліги, а із 2013 залучається до арбітражу у першому 

дивізіоні - на його рахунку вже три матчі.

Дебютував Олексій у грі за участю нашої команди - 5 квітня 

«Буковина» на виїзді переграла білоцерківський «Арсенал» (4:3). 

Арбітр в тій зустрічі показав одну «жовту»(господарям) та одну 

«червону»(арсеналівцю Толстяку) картки, а також призначив три (!) 

пенальті - всі вони були реалізовані, два з яких Русланом Платоном. 

20 квітня рефері знову фіксує виїзну перемогу - у Харкові «Олімпік» 

виграв у «Геліоса» 2:1, а Олексій «видав» сім попереджень (три - 

господарям,чотири - гостям).

 2 травня гра «Миколаїв» – «Полтава» завершилася внічию 0:0, а 

арбітр показав 6 попереджень, причому усі – полтавцям.

Допомагатимуть головному асистенти арбітра Юрій Карп’як (Львів) 
та Володимир Луцький (Калуш, Івано-Франківська область). В цьому 

сезоні львів’янин завітає до Чернівців вже втретє – він був лайнсменом 

в іграх проти «Полтави»(2:0) та «Геліоса» (1:1). А от Володимир був 

лінійним у виїзному матчі «Динамо-2» – «Буковина» (1:1). Цікаво, що 

в день матчу чернівчан із сумчанами Володимир Луцький відзначатиме 

свій 37-й день народження.

Четвертий арбітр – Сергій Дарійчук (Чернівці).
Інспектор ФФУ – Михайло Овчар (Калуш, Івано-Франківська 

область).
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