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МАТЧІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ «БУКОВИНИ»

«Буковина» – ПФК «Суми» – 1:0
20 травня. КСОП «Буковина». 1000 глядачів.

Арбітр – Москаленко (Кривий Ріг), асистенти арбітра – Карпяк 

(Львів), Луцький (Калуш, Івано – Франківська область), четвертий 
арбітр – Дарійчук (Чернівці), інспектор ФФУ – Овчар (Калуш, Івано – 

Франківська область).

«Буковина»: Когут, Донець, Аблітаров, Лупашко, Вечтомов, Дорош 

(Колесник, 83), Савін, Орловський (Алан, 51), Сантрапинських, 

Маковійчук (Боровець, 89), Платон (Єлов, 77). Запасні: Тукач, 

Ятленко, Сібіряков. Головний тренер – Вадим Заяць.

«Суми»: Бабак, Бугайов, Котелюх, Давидов, С. Мельник, Дурай, 

Снитко (Батіщев, 73), Даудов (Камерцель, 46), Лебеденко, Єсип 

(Масалов, 65), І. Мельник (Коваленко, 57). Запасні: Дейнеко, Лещук. 

В.о. головного тренера – Андрій Кононенко.

Гол: Дорош (29).

Попередження: Аблітаров (4), С. Мельник (34), Лупашко (62), 

Бабак (70).

Суперником чернівецької «Буковини» у передостанній домашній 

грі першості України – 2012/2013 став ПФК «Суми». У першому колі 

перемогу святкував сумський колектив – 2:1. Звісно, що підопічним 

Вадима Зайця хотілося взяти реванш за минулорічну поразку та 

зміцнити свої турнірні 

позиції. Зазначимо, 

що через перебір жов-

тих карток цей матч 

пропускали Олег Керчу, 

Артур Новотрясов 

(«Буковина») та Павло 

Рибковський (ПФК 

«Суми»).

На початку зустрічі 

запам’ятався удар екс – 

гравця луганської «Зорі» 

та київської «Оболоні» 

Тараса Дурая. На 
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«постріл» Тараса зреагував Богдан Когут. А на 18 хвилині Антон Савін 

зробив подачу в штрафний майданчик гостей, а Руслан Платон завдав 

удару головою. На жаль, капітан «Буковини» влучити у ворота не зміг.

А на 29 хвилині зустрічі гравці «Буковини» забили курйозний гол. 

Після того, як Роман Дорош зіграв головою, м’яч проскочив між ногами 

досвідченого голкіпера «Сум» Олександра Бабака та опинився у воротах 

суперника. Через три хвилини той же Роман Дорош віддав пас на Антона 

Савіна, який, на жаль, пробив повз «рамку» гостей. Після цього мав шанс 

відзначитися Євген Сантрапинських. Виконуючи штрафний, Євген 

пробив вище воріт. Згодом небезпечну атаку організували футболісти 

«Сум». Марат Даудов віддав пас на досвідченого Богдана Єсипа, який з 

лінії штрафної пробив вище «рамки».

На початку другого тайму на ударну позицію виходили гравці 

«Буковини» Степан Маковійчук і Борис Орловський. На жаль, 

відзначитися нашим футболістам не вдалося. Через вісім хвилин 

після свого виходу на поле міг забити бразилець Алан, який не зміг 

переграти Олександра Бабака, а згодом удару головою завдавав Степан 

Маковійчук – повз «рамку».

На 62 хвилині довелося вступати у гру голкіперові «Буковини» 

Богдану Когуту. Наш воротар зумів зреагувати на удар Олександра 

Лебеденка. Через 8 хвилин «Буковина» виконувала кутовий, Олександр 

Бабак зіграв на виході, однак м’яч потрапив до Антона Савіна, який 

завдав удару по воротах суперника. Ліквідувати небезпеку спромігся 

досвідчений Олег Котелюх.

За 5 хвилин до завершення основного часу другого тайму шанс 

забити «Буковині» мав гравець, який пройшов школу титулованої 
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команди «Ювентус» (Турин). Мова йде про Сергія Коваленка. Сергій 

пробив головою вище воріт. А під завісу зустрічі міг забити другий 

гол за «Буковину» Алан. Після «пострілу» бразильця м’яч у воротах 

«Сум» не опинився. «Буковина» перемогла з рахунком 1:0 та вийшла 

на четверту сходинку першолігової турнірної таблиці.

ПІСЛЯМАТЧЕВИЙ КОМЕНТАР
Сергій Черняк, тренер ФСК «Буковина»: «Ви бачили те, що гра з 

«Сумами» була дуже важкою. Починаючи з 

2 травня, ми зіграли вже п’ятий матч. Треба 

також врахувати те, що нам доводиться долати 

великі відстані, бо «Буковина» – це єдина 

західноукраїнська команда у першій лізі. 

Бажання у хлопців було, однак сили організму 

не є безмежними. Тому хочеться подякувати усім 

хлопцям за сьогоднішню гру. Хотілося відзначити 

наших уболівальників, які, незважаючи на 

примхи погоди, прийшли підтримати нашу 

команду. У наступних матчах «Буковина» також 

прагнутиме досягти позитивного результату».

«Геліос» (Харків) – «Буковина» (Чернівці) – 0:2 (0:1)
26 травня. Харків. Стадіон «Сонячний». 300 глядачів.

Арбітр – Драчов (Чернігів), асистенти арбітра – Куцев (Київ), 

Куценко (Бровари, Київська область), четвертий арбітр – Ноздрачов 

(Харків). Інспектор ФФУ – Деревінський (Київ).

«Геліос»: Рябой, Налигач, Яценко, Кандауров, Воробей (Расков, 

64), Комарницький, Костюк, Загінайлов (Сидоренко, 59), Герасимець 

(Лозовий, 65), Борзенко, Кравченко (Долгий, 70). Запасні: Гальчук, 

Чеботаєв, Хамільтон. В.о. головного тренера – Сергій Єсін.

«Буковина»: Когут, Донець, Аблітаров, Дорош (Колесник, 89), 

Керчу, Вечтомов, Платон (Семенюк, 81), Лупашко, Боровець, Алан 

(Сантрапинських, 62), Савін (Маковійчук, 89). Запасні: Тукач, 

Ятленко, Сібіряков. Тренер – Вадим Заяць.

Голи: Платон (16), Керчу (60, з пенальті).

Попередження: Вечтомов (21), Дорош (63), Борзенко (90+3), 

Маковійчук (90+3).

Вилучення: Рябой (фол останньої надії).
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Після домашніх перемог чернівецька «Буковина» грала на виїзді 

з командою «Геліос» (Харків). У разі перемоги над цим колективом, 

наші земляки мали шанс піднятися у турнірній таблиці першої ліги. 

На жаль, у матчі з «Геліосом» не зміг допомогти «Буковині» захисник 

Артур Новотрясов, який пропускав гру через перебір жовтих карток.

На 8 хвилині матчу на ударну позицію виходив гравець харківської 

команди Сергій Костюк. Шкіряна куля пройшла повз «рамку» 

«Буковини». А через 8 хвилин підопічні Вадима Зайця вперше вразили 

ворота господарів. Антон Савін зробив навіс з лівого флангу, а м’яч 

згодом потрапив до Руслана Платона, який забив свій 15 гол у поточній 

першості України.

На 23 хвилині гри гравці харківської команди мали чудовий 

шанс зрівняти результат. Сергій Борзенко зробив простріл вздовж 

воріт «Буковини», а екс-гравець національної збірної України Андрій 

Воробей, на щастя, до м’яча не дотягнувся. Через дві хвилини навіс 

Олега Керчу замикав головою Олександр Вечтомов – м’яч забрав 

голкіпер «Геліоса» Андрій Рябой. А згодом мав можливість збільшити 

перевагу «Буковини» у рахунку Антон Савін. Наш футболіст, який 

отримав передачу Романа Дороша, завдав удару по «рамці» суперника. 

Шкіряна куля влучила у стійку воріт харківського колективу.

За 5 хвилин до завершення першого тайму вдало зіграв голкіпер 

«Буковини» Богдан Когут. Наш воротар зумів зреагувати на «постріл» 

Сергія Герасимця з метрів двадцяти та перевести шкіряну кулю на 

кутовий. Наприкінці першого тайму удари по «рамці» суперника 

завдали Руслан Платон та Антон Савін. Після «пострілу» Руслана м’яч 

пройшов над поперечиною воріт «Геліоса», а ось Антон Савін, на жаль, 

також не спромігся влучити у «рамку».

У дебюті другого тайму вище воріт «Буковини» пробив Андрій 

Кандауров. А на 49 хвилині матчу на «побачення» з Богданом 

Когутом виходив Андрій Воробей. Богдан зумів відбити удар відомого 

футболіста, а другим «пострілом» Андрій не влучив у «рамку».

На 56 хвилині гри на «побачення» з Андрієм Рябим вийшов Руслан 

Платон. Голкіпер «Геліоса» порушив правила проти нашого нападника 

та був вилучений з поля за фол останньої надії. Пенальті вдало виконав 

Олег Керчу – 2:0. Після цього на ударну позицію виходили гравці 

харківської команди Антон Кравченко та Віталій Комарницький – м’яч 

оминув ворота «Буковини». А під завісу зустрічі могли відзначитися 

два Євгена – Сантрапинських і Колесник, які вийшли на заміну. Удар 

Сантрапинських парирував голкіпер «Геліоса» Денис Сидоренко, а 
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після «пострілу» Колесника м’яч влучив у стійку. «Буковина» здобула 

перемогу з рахунком 2:0 та вийшла на третю сходинку.

ПІСЛЯМАТЧЕВИЙ КОМЕНТАР 
Сергій Черняк, тренер ФСК «Буковина»: «Я вважаю, що ми здобули 

заслужену перемогу. У першому таймі 

грали краще, створили більше моментів, 

небезпечно виконували стандарти. У другому 

таймі забили другий гол. Чомусь хотіли, 

напевно, утримати результат. Рахунок 2:0 

нас влаштовує. Догравали ми не зовсім те, 

що ми хотіли бачити. Зрозуміло, що гра 

була емоційна. Дуже багато емоцій. Не 

сподобалася наприкінці матчу відверта 

грубість футболістів «Геліоса». Зрозуміло, що 

програє команда, але, я вважаю, треба вміти 

програвати. Стрибки прямими ногами не 

прикрашають футбол».

«Сталь» (Алчевськ) – «Буковина» (Чернівці) – 1:1 (1:0)
1 червня. Алчевськ. Стадіон «Сталь». 1500 глядачів.

Арбітр – Кутаков (Бровари, Київська область), асистенти арбітра 
– Целовальник (Донецьк), Ковальських (Сімферополь), четвертий 
арбітр – Оганесян (Луганськ). Інспектор – Курганов (Олександрія).

«Сталь»: Ганєв, Солдат, Міщенко, Єрмаков, Хромих, Леонов 

(Грицай, 54), Окана-Стазі, Карасюк (Батюшин, 59), Поступаленко 

(Троцько, 76), Степанюк, Акименко (Сікорський, 54). Запасні: 
Комарицький, Нікітенко, Кучеров. Головний тренер – Анатолій 

Волобуєв.

«Буковина»: Когут, Донець, Новотрясов, Вечтомов (Ятленко, 

88), Керчу, Дорош, Сантрапинських, Лупашко, Савін, Маковійчук 

(Колесник, 81), Платон (Семенюк, 90+2). Запасні: Тукач, Аблітаров, 

Сібіряков, Єлов. Головний тренер – Вадим Заяць.

Голи: Керчу (45+2, з пенальті), Грицай (79).

Попередження: Солдат (12), Хромих (36), Новотрясов (42), 

Єрмаков (45), Керчу (45+1), Сікорський (64), Сантрапинських (68), 

Маковійчук (69), Савін (77).

У матчі з алчевською «Сталлю», яка достроково наступного сезону 
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забезпечила собі місце в елітному дивізіоні, «Буковина» прагнула 

здобути чергову перемогу. Успіх у Алчевську давав підопічним Вадима 

Зайця непогані шанси на потрапляння у трійку кращих команд 

першого дивізіону. 

Сталося так, що алчевська «Сталь» вже на 3 хвилині матчу могла 

вийти вперед. Окана-Стазі виконав штрафний з правого флангу, і 

шкіряна куля влучила спочатку у стійку, а згодом у поперечину воріт 

«Буковини». На щастя, гравці нашої команди зуміли ліквідувати 

небезпеку. Через 7 хвилин небезпечного удару по «рамці» суперника 

завдавав Євген Сантрапинських. На «постріл» Євгена зреагував 

голкіпер «Сталі» Геннадій Ганєв. 

На 21 хвилині гри по воротах алчевської команди пробивав Руслан 

Платон – мяч пройшов неподалік від стійки. А згодом наш воротар 

Богдан Когут відбив шкіряну кулю ногами після удару Окана-Стазі. А 

за 38 хвилині гри Геннадій Ганєв відбив удар Олега Керчу. 

Під завісу першого тайму гравець «Сталі» Ігор Солдат порушив 

правила проти Руслана Платона, і арбітр зустрічі вказав на 

одинадцятиметрову позначку. Пенальті реалізував Олег Керчу, однак 

арбітр Андрій Кутаков змусив Олега перебити одинадцятиметровий 

удар. Другий удар Олега був також точним.

На 57 хвилині гри небезпечний удар зі штрафного завдав Руслан 

Платон – шкіряна куля пройшла над поперечиною. Через 12 хвилин 

непогано виконав штрафний Окана-Стазі. Богдан Когут відбив мяча 

кулаками. А на 79 хвилині гри «Сталь» зрівняла результат. Руслан 

Степанюк відправив шкіряну кулю на лінію воротарської, де Віталій 
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Грицай завдав влучного удару головою. Під завісу зустрічі наш захисник 

Артур Новотрясов завадив завдати влучного «пострілу» Окана-Стазі, а 

ось автор результативного удару Віталій Грицай, виконуючи штрафний 

удар, влучив у поперечину. Підсумок гри – 1:1. 

ПІСЛЯМАТЧЕВИЙ КОМЕНТАР
Вадим Заяць: «Виходимо на поле та ставимо завдання перемогти»
Після матчу «Сталь» – «Буковина» (1:1) 

головний тренер чернівецької команди Вадим 

Заяць зазначив, що для його підопічних усі 

матчі однакові, бо у них ставиться завдання 

перемогти.

– «Буковина» веде боротьбу за третє місце. 
Як готувалися до матчу проти «Сталі»?

– У нас всі ігри однакові. Виходимо на 

поле та ставимо завдання перемогти. Десь 

виходить, десь не виходить. Ми – проста 

команда. Зрештою, як і «Сталь». У алчевській 

команді прості футболісти, які б’ються кожну 

гру – і у нас те ж саме. У нас зірок немає. Для майстерності потрібно 

тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Тому я до цього спокійно 

ставлюся. «Сталь» – дуже хороша команда, і вона справедливо посіла 

друге місце. Я за неї, чесно кажучи, дуже радий. Радий за Анатолія 

Івановича Волобуєва. Повторюся ще раз: «Сталь» – самобутня, проста 

команда, яка своєю працею домоглася те, що має. Завоювали право 

грати в Прем’єр-лізі. Зараз з цього приводу ходять якісь чутки, якийсь 

незрозумілий ажіотаж – це неправильно. Команда «Сталь» заслужила 

місце у Прем’єр-лізі.

– Що скажете про епізод з пенальті?
– Я не бачив повтору цього моменту. Зі слів Платона, стовідсотковий 

пенальті. Моя думка як уболівальника, а я чітко бачив момент, пенальті 

був. Оператор зі своєї камери теж сказав, що пенальті був. Анатолію 

Волобуєву я це сказав, і з’ясовувати відносини не хочу. 

– Яке завдання на сезон поставило перед вами керівництво?
– П’яте місце. Виконаємо або перевиконаємо – молодці, якщо не 

виконаємо – значить, не виправдали надій. Поки що йдемо, чіпляємося.

– Чому не потрапив в заявку на гру колишній футболіст «Сталі» 
Алан?

– Алан поїхав до Бразилії.
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– Він на контракті? Ще буде грати в «Буковині»?
– Це запитання не до мене. У нас є генеральний директор. Моя 

справа – тренувати команду.

Представляємо суперника

«ТИТАН» (АРМЯНСЬК)

Перша згадка про кримський «Титан» датована 1974 роком, коли ця 

команда дебютувала у чемпіонаті УРСР серед команд КФК. Найбільш 

вдалі сезони – 1976 та 1977 рр. Саме тоді «Титан» посідав перші місця в 

групі та ставав срібним призером першості УРСР серед команд КФК. 

Відзначився «Титан» і як вправний кубковий боєць, двічи потрапивши до 

фіналу Кубку УРСР 1976 та 1985 рр. та завоювавши, нарешті, цей кубок в 

1977 році. Між іншим, про свій кубковий характер «Титан» згадав у 2001 

році, коли лише у фіналі Кубку другої ліги поступився «Поліссю»– 0:4.

Успішний виступ у сезоні 1991 року (пермога в загальному турнірі 

та 5 місце в фіналі) дав змогу «Титану» в першому національному 

чемпіонаті України стартувати з перехідної ліги, а 2 місце в 2-й підгрупі 

дозволило відразу ж підвищитися в класі.

В нинішній першості (2012/13 рр.) керівництво клубу змінило 

головного тренера (Олександра Гайдаша) вже після 9-го туру, адже 

під його орудою було здобуто лише 18,52% очок. Новим керманичем 

призначили Олега Станіславовича Лещинського, з яким декілька 

років тому ФК «Севастополь» виходив до елітного дивізіону. Ця зміна 

призвила до позитивного результату – «Титан» виграв шість матчів з 

12-ти й значно поліпшив своє турнірне становище.

Під час зимового міжсезоння команду залишили Віталій Розгон, 

Роман Довжик, Тарас Ковальчук, Андрій Гайдаш, Віталій Калініченко, 

голкіпер Олександр Висоцький. Серед запрошених футболістів – 

воротар, вихованець севастопольського футболу Сергій Науменко, 

Арсен Абляметов з «Кримтеплиці», хавбек Артем Култишев (екс-

гравець ФК «Севастополь») та форвард Сергій Жигалов (вихованець 

«Металург» Запоріжжя).

Відбулися кадрові зміни і в керівництві футбольного клубу. 

Президентом ФК «Титан» обрано Сергія Косенка (він замінив на цій 

посаді Олександра Шитманюка), голову правління ДАК «Кримський 

Титан». Віце-президентом клубу призначено Андрія Догадова, 

директора з соціального розвитку цього ж підприємства.
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«БУКОВИНА» – «ТИТАН» – 7 матчів: +4 =0 -3, 14-9

Кубок України: 2 матчі: +1 =0-1, 6-4
15.10.97  Армянськ 1:3 Микола Головачук (58) – Семен Кучеренко(13),

   Костянтин Гуляєв (79,86) 

20.10.97 Чернівці 5:1 Юрій Жабинський (4), Олекесандр Бойцан (21),

   Олег Кучер (27), Дмитро Білоус (79,89 п.) 

   – Олексій Кузнєцов (59-пенальті)

Перша ліга: 5 матчів: +3 =0 -2, 8-5
02.10.10 Армянськ 0:1 Костянтин Візьонок (31) 

15.05.11 Чернівці 2:1  Руслан Гунчак (52), Олег Керчу (74) – 

   Костянтин Візьонок (38) 

23.07.11 Армянськ 0:1 Андрій Маслов (77)

05.11.11 Чернівці 3:1  Руслан Гунчак (25, 66-пенальті), Олександр 

   Семенюк (50) – Олександр Яровенко (83)

27.10.12 Армянськ 3:1 Руслан Платон (24), Антон Савін (57), 

   Євген Сантрапинських (89) – Гайдаш (71)

Матчі в Чернівцях – 3: +3 =0-0, 10-3

Матчі в Армянську – 4: +1=0-3, 4-6

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ 33 ТУРУ:

«Нафтовик-Укрнафта» – МФК «Миколаїв» – 3:1

«СТАЛЬ» – «БУКОВИНА» – 1:1
«Зірка» – ПФК «Олександрія» – 1:4

«Одеса» – «Севастополь» – 0:1

«Динамо-2» – «Кримтеплиця» – 2:1

«Арсенал» – «Геліос» – 0:3

«Титан» – «Суми» – 2:2

«Полтава» – «Авангард» – 1:0

У 34 ТУРІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ:

МФК «Миколаїв» – «Арсенал»

«Кримтеплиця» – «Нафтовик-Укрнафта»

«Севастополь» – «Динамо-2»

«Олександрія» – «Одеса»

«Олімпік» – «Зірка»

«Суми» – «Полтава»
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«БУКОВИНА» – «ТИТАН»
«Геліос» – «Сталь»

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ КОМАНД
ПІСЛЯ 33 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).

КРАЩІ БОМБАРДИРИ:

Сергій КУЗНЕЦОВ (ФК «Севастополь») – 18 (3)

РУСЛАН ПЛАТОН («БУКОВИНА») – 15 (4)
Вячеслав ШЕВЧЕНКО (ПФК «Олександрія») – 15

Руслан ІВАШКО (ФК «Полтава») – 12 (2)

Ярослав ГАЛЕНКО («Зірка») – 12
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Руслан СТЕПАНЮК («Сталь») – 11

Віталій ПРОКОПЧЕНКО («Титан») – 11 (4)

Роман ЛОКТІОНОВ («Сталь») – 10 (1)

Дмитро ЛЕОНОВ («Арсенал», «Сталь») – 10 (2)

Бурнель ОКАНА-СТАЗІ («Сталь») – 9 (2)

Олександр АКИМЕНКО («Сталь») – 9

«БУКОВИНА» – «ТИТАН»: АРБІТРИ МАТЧУ

Головним арбітром матчу «Буковина» - «Титан» призначено Віталія 

Дяденка (Кіровоград). Віталій Григорович народився 26 червня 1973 

року. Зріст - 188 см, вага - 83 кг. Арбітраж матчів першої ліги розпочав у 

2007 році. У поточній першості Дяденко обслуговував вже 11 поєдинків. 

У цих матчах господарі здобули лише 3 перемоги, гості - 5, зафіксовано 

три нічиї. Арбітрові довелося показати 53 жовті картки, трьох гравців 

вилучити з поля та призначити 9 одинадцятиметрових ударів, з яких 

шість у ворота господарів. За участю чернівчан у цьому сезоні матчів 

не обслуговував, а от у минулій першості судив два поєдинки, які 

завершилися внічию:

10 жовтня 2011 року.  «Буковина» – «Говерла-Закарпаття» Ужгород – 2:2
      Руслан Гунчак-2

21 квітня 2012 року.   «Буковина» – «Нива» Вінниця – 1:1
      Євген Сантрапинських

За участю «Титана» в сезоні-12/13 Дяденко судив два матчі. Обидва 

поєдинки кримські футболісти виграли, хоча й грали на виїзді:

4 серпня  «Оболонь» – «Титан» – 1:2
10 жовтня  «Олімпік» – «Титан» – 0:2 

Допомагатимуть головному арбітру асистенти Володимир Шланчак 

(Городище, Черкаська область) та Борис Трач (Тернопіль).

Четвертий арбітр - Михайло Маланчук (Кіцмань, Чернівецька 

область).

Інспектор ФФУ - Мирон Біць (Львів). 

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ КОМАНДИ!
ДО ЗУСТРІЧІ У НАСТУПНОМУ СЕЗОНІ!
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