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23-й чемпіонат України з футболу 

 

Друга  ліга. Сезон 2013/2014 рр. 

Турнірна таблиця станом на 24 жовтня 2013 р. 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 

1 "Сталь" Дніпродзержинськ 17 11 2 4 33 - 17 +16 35 
2 "Тернопіль" Тернопіль 17 10 5 2 30 - 13 +17 35 
3 "Гірник" Кривий Ріг 17 10 4 3 24 - 14 +10 34 
4 "Славутич" Черкаси 17 10 2 5 31 - 19 +12 32 
5 "Мир" Горностаївка 17 10 2 5 30 - 20 +10 32 
6 "Шахтар" Свердловськ 17 8 5 4 23 - 19 +14 29 
7 "Шахтар-3" Донецьк 17 9 1 7 24 - 23 +1 28 
8 "Оболонь-Бровар" Київ 18 6 8 4 23 - 19 +4 26 
9 "Гірник-Спорт" Комсомольск 17 8 2 7 24 - 21 +3 26 
10 "Енергія" Миколаїв 17 8 2 7 20 - 19 +1 26 
11 "Реал Фарма" Овідіополь 17 7 3 7 19 - 24 -5 24 
12 "Кремінь" Кременчук 17 6 4 7 19 - 16 +3 22 
13 "Карлівка" Карлівка 17 5 5 7 15 - 15 0 20 
14 "Кристал" Херсон 17 4 6 7 22 - 24 -2 18 
15 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 17 3 6 8 8 - 19 -11 15 
16 "Енергія" Нова Каховка 17 4 2 11 22 - 38 -16 14 
17 "Скала" Стрий 17 4 1 12 14 - 26 -12 13 
18 "Макіїввугілля" Макїівка 17 2 6 9 14 - 26 -12 12 
19 "Динамо" Хмельницький 17 3 2 12 16 - 39 -23 11 

 

 
 

18-й тур   19 жовтня 2013 р.  20-й тур  3 листопада 2013 р. 

Арсенал-Київщина 1:1 Гірник-Cпорт 
Динамо 1:3 Шахтар 

Реал Фарма 1:2 Кристал 
Мир 1:0 Карлівка 

Славутич 1:1 Гірник 
Енергія НК 2:4 Енергія М 

Оболонь-Бровар 4:2 Сталь Д 
Тернопіль 0:0 Макіїввугілля 
Шахтар-3 1:3 Кремінь  
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Енергія М 
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19-й тур   26 жовтня 2013 р.  21-й тур   9 листопада 2013 р. 
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БОМБАРДИРИ 
 

Футболіст Команда Iгри Голи(пен.) 

Кірієнко Ігор Гірник-Спорт 15 12(2) 

Куліш Станіслав Сталь Д 17 11(3) 

Ільяшов Андрій Гірник 16 10(0) 

Дацюк Роман Славутич 16 10(3) 

Комягін Юрій Енергія НК 17 9(1) 

Атласюк Сергій Тернопіль 15 7(4) 

Коваленко Костянтин Сталь Д 16 7(0) 

Білоусов Євген Мир 16 7(1) 

Семенець Богдан Тернопіль 16 7(0) 
 

 
 

 

Історія стосунків нашого «Гірника» з новокаховською «Енергією» налічує усьо-

го два поєдинки. В минулому сезоні криворіжці переграли клуб з Херсонщини 

двічі – і удома, і на виїзді.  

 

№№ Дата Рахунок Автори голів 

1 19.09.2012 3:0 Коломоєць-2, Пашковський 
2 25.11.2012 3:1 Христусь, Коломоєць, Пашковський - Вітенко 

 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника. 
 

 

Минулорічний матч «Гірника» та «Енергії» у Кривому Розі на стадіоні «Шахта Октябрська». 
 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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«Горняк» (Кривой Рог) - «Энергия» (Новая Каховка) - 3:1 (1:0). 25 ноября 2012 года.  
26 тур. Кривой Рог. Стадион "Шахта Октябрьская". 13:00. 200 зрителей. 3 градуса. 

Арбитры: Ю. Иванов (Донецкая обл.) - В. Малокостов (Севастополь), В. Дорошенко (Житомир). Четвертый 
арбитр: А. Гавеля (Кривой Рог). Инспектор ФФУ: А. Шуренков (Сумы). 

 «Горняк» (Кривой Рог): 1. Роман Гурин (к) - 3. Игорь Христусь (13. Андрей Голуб, 67), 23. Илья Ходу-
ля, 14. Евгений Гончаренко, 89. Сергей Васильев (5. Евгений Давыденко, 86) - 22. Вячеслав Рябов, 11. Сергей 
Довбун (16. Евгений Вершинин, 76), 8. Николай Ляшенко (28. Андрей Богомазов, 77), 6. Илья Коваленко (7. Игорь 
Бука, 61) - 27. Анатолий Пашковский, 26. Юрий Коломоец.Запасные: 12. Андрей Бычко, 29. Владислав Сухоруков. 
Главный тренер: Геннадий Приходько. 

«Энергия» (Новая Каховка): 1. Вадим Жуков (к) - 3. Даниил Масюткин, 15. Юрий Козин, 2. Александр 
Крещик, 19. Виталий Горбачев (13. Максим Логвиненко, 89), 14. Константин Бичевой, 4. Евгений Кондратюк, 17. 
Виталий Филиппов (9. Виктор Витенко, 59), 20. Павел Гарибян (18. Сергей Трейтяк, 78), 10. Павел Черняев (11. 
Евгений Стецюк, 88), 7. Александр Муковозов. Замены: 12. Игорь Остапенко, 6. Марк Мостипан, 16. Алексей 
Дмитровский. Главный тренер: Юрий Окул. 

Голы: Игорь Христусь, 30 (Анатолий Пашковский) (1:0). Анатолий Пашковский, 62 (Вячеслав Рябов) 
(2:0). Юрий Коломоец (Анатолий Пашковский), 72 (3:0). Виктор Витенко, 81 (3:1). 

Предупреждения: Илья Ходуля, 21 (грубая игра). Евгений Гончаренко, 41 (неспорт. повед.) - Алек-
сандр Крещик, 37 (грубая игра). Вадим Жуков, 89 (неспорт. повед.). 

 

В дебюте игры активнее проявили себя гости, принявшиеся обстреливать ворота соперника с дальних 
дистанций, но удары Александра Муковозова (дважды) и Павла Черняева оказались уж больно неточны. На все 
это «горняки» ответили аналогичными выстрелами от Вячеслава Рябова и Анатолия Пашковского. Первый не-
плохой момент создали на 14-й минуте криворожане, - удар головой в упор Анатолия Пашковского после переда-
чи Юрия Коломойца успел заблокировать Даниил Масюткин. Спустя шесть минут Толик снова оказался в эпицен-
тре событий, но и здесь от нашего форварда удача отвернулась, - Пашковский не сумел замкнуть прострел-удар 
Николая Ляшенко. «Горняк» продолжал нагнетать обстановку возле ворот «энергетиков». В середине тайма два-
жды мощно пробивал по воротам, пожалуй, самый активный в составе хозяев до перерыва Николай Ляшенко, - в 
обоих случаях капитан гостей Вадим Жуков спасал свою команду от неминуемого гола… В эти минуты преимуще-
ство подопечных Геннадия Приходько было практически подавляющим. Несмотря на это, «Энергия» нашла в 
себе силы ответить на 27-й минуте, когда Виталий Филиппов стрелял в дальний угол метров с 22-х - Роман Гурин 
оказался начеку. И все-таки давление наших ребят принесло свои плоды. На 29-й минуте Сергей Довбун разы-
грал корнер с Ильей Коваленко, в результате чего первый выполнил подачу в штрафную, где Анатолий Пашков-
ский, выиграв борьбу у оппонента, сделал скидку головой в центр вратарской, а там первым на мяче оказался 
Игорь Христусь, с близкого расстояния отправивший снаряд по назначению - 1:0. Между прочим, 3-й гол Игоря в 
5-и последних турах! После этого игра несколько успокоилась. В оставшееся до перерыва время команды созда-
ли на двоих лишь один полумомент: удар Константина Бичевого со средней дистанции стал легкой добычей Ро-
мана Гурина. Несмотря на богатую событиями первую половину игры, второй тайм стал еще более плодовитым 
на голевые моменты. На 54-й минуте хозяева создали две подряд возможности для второго гола, но Юрий Коло-
моец, а позже и Николай Ляшенко, метров с 15-и послали мяч выше рамки. А на 62-й минуте «горняки» вполне 
заслуженно удвоили счет. Вячеслав Рябов, получив пас от вышедшего на замену Игоря Буки, промчался полполя 
правым флангом, выполнив прострел вдоль ворот. Лучший бомбардир криворожан Юрий Коломоец по мячу не 
попал, а вот Анатолий Пашковский свой шанс не упустил, забив 6-й гол в текущем сезоне - 2:0. Поняв, что терять 
им сегодня уже нечего, гости взяв мяч под свой контроль, потихоньку начали пробираться к воротам «Горняка». 
Но, стоит отметить, что контрвыпады хозяев были намного острее, тем более что помимо двух опасных ударов из 
пределов штрафной в исполнении Александра Муковозова и Павла Гарибяна, «Энергия» больше ничем в сере-
дине тайма не запомнилась. А вот наша команда на 72-й минуте довела счет в матче до разгромного. В результа-
те быстрой контратаки Юрий Коломоец красивым ударом с острого угла под перекладину забил свой 16-й мяч в 
чемпионате - 3:0. Через три минуты он же имел отличную возможность сделать дубль, но умудрился не попасть в 
створ ворот с близкого расстояния после выхода тет-а-тет с кипером (отметим передачу Игоря Буки)… Комфорт-
ный счет немного расслабил «горняков», чем гости и воспользовались на 81-й минуте. Вышедший за замену 
Виктор Витенко, обыгравшись с партнером, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол - 3:1. Но по-
следнее слово все же осталось за криворожанами. Неутомимый Юрий Коломоец после подачи справа, казалось, 
бил головой в угол ворот уже наверняка, но игрок гостей вынес снаряд буквально с «ленточки»… 

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ 

СУПЕРНИКІВ 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«ЕНЕРГІЯ» НОВА КАХОВКА 
 

Команда Нової Каховки була утворена в 1952 році при колективі гідроелектростанціі на 
Дніпрі - Каховської ГЕС. З 1957 року представлѐла у змаганнѐх з футболу колектив електромашзаводу. 
З 1991 року існую ѐк самостійний футбольний клуб. Найбільших успіхів команда досѐгла на аматорсь-
кому рівні. 17 разів «Енергіѐ» виѐвлѐласѐ за підсумками сезону на першій сходинці чемпіонату області, 
14 разів володіла кубком. Двічі команда ставала чемпіоном УРСР серед колективів фізкультури. Ще 
два рази володіла Кубком УРСР і два рази зупинѐлисѐ за крок до трофея, програячи у фіналах. Воло-
дар Кубка облпрофради 1954 року, одинадцѐтиразовий чемпіон обласної ради ДСТ « Авангард», чем-
піон всеукраїнської ради ДСТ «Енергіѐ» (1952 , 1954), володар Кубка соязного ЦК ДСТ « Енергіѐ» 1952 
року. У 1979 році команда представлѐла Херсонщину у футбольному турнірі Спартакіади УРСР (8 міс-
це). На професійному  рівні «Енергія» виступала з 1967 по 1971 рр.  у чемпіонатах СРСР. Найвищим 
досягненням команди стало 15 місце в першій зоні класу « Б» УРСР у 1968 році і 18 місце в 
підсумковому заліку команд УРСР класу « Б » у 1970 році. 

Відродженнѐ команди в період незалежності України пов'ѐзане з ТОВ «Південмлин» і 
Сергіюм Нестеренком. Завдѐки його підтримці «Енергіѐ» повернула собі званнѐ чемпіона області у 2009 
році, перервавши трирічну гегемонія горностаївського «Миру» . Післѐ цього успіху клуб вперше з 1995 
року заѐвивсѐ на чемпіонат України серед аматорських команд. У розіграші 2010 року  «Енергіѐ» по-
трапила в складну групу з тим же горностаївським «Миром» та «Торпедо» з Миколаюва, ѐке на той 
момент три роки поспіль доходило до фіналу всеукраїнських аматорських турнірів. Перегравши на 
своюму полі  конкурентів, вклячаячи і «Мир», а також зігравши внічия з «Торпедо» , «Енергіѐ» прова-

лила виїзні матчі ( 0-1-3 ) і посіла в групі 3 місце з 5 команд. У фінальний 
турнір пройшли «Мир» і «Торпедо», де горностаївські футболісти в 
підсумку і стали чемпіонами України . 

Поки аматорські клуби розігрували чемпіонат, «Енергіѐ» 
подала заѐвку в професіонали, і в сезоні 2010-2011 клуб дебятував у 
чемпіонаті України в другій лізі. Новачок дуже потужно стартував і 
все перше коло міцно утримував перше місце. Післѐ перерви коман-
да ще довго трималасѐ першоя, але суперники потихеньку наздога-
нѐли, за 4 тури до кінцѐ почаласѐ чехарда зі зміноя лідера. За 2 тури 

до кінцѐ «Енергіѐ» відставала від лідера всього на 1 очко , але за ре-
зультатами чемпіонату відстала вже на 4 і скотиласѐ на 3 місце. Клуб 

зупинивсѐ за два кроки від чистого місцѐ у першій лізі і в одному кроці 
від місцѐ в плей - офф. У наступному сезоні «Енергіѐ» зробила ще один 

крок назад, зайнѐвши в підсумковій таблиці турніру четверту сходинку. Післѐ 
завершеннѐ чемпіонату стало відомо, що команда втрачаю підтримку свого ос-

новного спонсора ТОВ «Південмлин», про що заѐвив особисто Сергій Нестеренко. 
Втративши основного спонсора, президента, тренерський штаб і 19 гравців , команда все та-

ки змогла вистоѐти і заѐвитисѐ на наступний сезон. 
Мер міста Нова Каховка, почесний президент клубу Володимир Коваленко: — Президентом 

футбольного клубу буде Віталій Олександрович Кошелєв, що очолює відоме ПАТ «Таврія». — Ще 
кілька підприємців відгукнулися і надаватимуть фінансову допомогу цьому клубові. Очолив команду 
новий тренер Юрій Окул. Він свого часу був відомим футболістом на Херсонщині. Орієнтуватися 
будемо на місцевих гравців, а також ведемо перемовини з 5-7 гравцями, що грали у минулому 
чемпіонаті за «Енергію». 

В минулому чемпіонаті «Енергіѐ» виступила невдало. На першому етапі команда з Херсон-
щини посіла в групі, де виступав і наш «Гірник», десѐте місце з тринадцѐти учасників. На другому етапі 
у втішному мікротурнірі була кращоя серед гірших в квартеті невдах першості. 
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ЮРІЙ ОКУЛ: «МИ НЕ БУДЕМО ПРОСТО ПРАЦЮВАТИ ЗАРАДИ ЗАРПЛАТИ» 
Перед стартом чемпіонату головний тренер «Енергії»  поспілкувався з офіційним сайтом клубу 

 

- Юрію Володимировичу, передсезонна підготовка завершена. Чемпіонат – вже «на носі». 
Як оціните підготовчий період: що вдалося, що – ні? 

- За великим рахунком, заплановані завданнѐ ми виконали. Зіграли рѐд контрольних матчів 
з різними суперниками, пробували награвати різні комбінації, варіанти веденнѐ гри. Єдиним не дос-
татком вважая той факт, що ми переглѐнули замало потенційних новачків. Відповідно, команда по-
повниласѐ лише одним гравцем – вихованцем стрийської «Скали» Богданом Скоцьким. З ним 
підписано контракт на один рік. Також ю варіант з кількома молодими хлопцѐми, вихованцѐми ново-
каховського футболу, ѐкі подаять надія на хороший ріст. З ними контракти плануюмо підписати в 
серпні. Щодо інших кандидатів, то часто вони нас не влаштовували, а ті, хто підходив – не погоджува-
лисѐ на наші фінансові умови. Загалом команда лишаютьсѐ в тому ж складі, що й навесні. Не продов-
жили співпраця лише з Жуковим і Кондратяком.  

- Весняну частину попереднього чемпіонату пропустив Денис Риженко. Чи залишився він у 
складі і який його функціональний стан на сьогодні? 

- Денис продовжить виступати за «Енергія». Уже кілька днів він тренуютьсѐ в основній групі. 
Звичайно, функціонально він ще не готовий вийти на поле, але ѐ думая, що через кілька тижнів ми 

почнемо задіявати його в матчах чемпіонату. 
Розраховуюмо на майстерність цього форвар-
да і сподіваюмось, що своюя гроя він принесе 
користь собі і клубу. 

- Чи зміниться якось манера гри 
«Енергії»? Яких рис вона набуде чи, навпаки, 
– позбавиться? 

- Однозначно ми намагаюмосѐ при-
щепити командні агресивну манеру гри, 
спрѐмувати хлопців на переважно атакувальні 
дії протѐгом матчу. Цього вимагаю сучасний 
футбол. Ляди приходѐть на стадіон за краси-
вим видовищем: їм потрібні голи, красиві 
комбінації. Ми доносимо це футболістам. В 
той же час треба розуміти рівень наших 

гравців: хтось засвояю тренерські настанови краще, хтось гірше. Однак порівняячи нашу команду зі 
зразком минулого року, ѐ не можу не сказати про прогрес, ѐкий вдалосѐ досѐгти. Навіть не говорѐчи 
про шість веснѐних матчів, адже, за великим рахунком, окрім «Кристала», сильних суперників тоді не 
було.  

- Новий формат ліги вам подобається? 
- У спортивному плані – це безумовно краще. Ми будемо бачити більше команд, ѐкі граять у 

різних стилѐх. Це цікаво ѐк самим футболістам, так і глѐдачам. У фінансовому плані цей формат ставить 
більше труднощів через далекі виїзди. Але ѐ думая, що ми впораюмось. 

- Якісь конкретні завдання на сезон ви собі ставите? Чого б хотілося досягти?  
- Головне, що ѐ хочу, аби зрозуміли хлопці і всі, хто слідкую за командоя – ми не будемо 

просто відпрацьовувати години заради зарплати. В кожному матчі ми будемо грати на перемогу, бити-
сѐ за кожне очко: ѐк удома, так і на виїзді. Чи зможемо ми витримати це фізично, технічно, морально – 
покаже час і турнірна боротьба. Кожному з гравців треба показувати свій рівень, щоб пробитисѐ до 
команд вищого рівнѐ. А зі свого боку теж хочетьсѐ прогресувати, рости. І чим кращим буде наш ре-
зультат, тим більше на нас звертатимуть увагу і поважатимуть. І звичайно ж, хочетьсѐ частіше радувати 
наших уболівальників. Тому ѐ запрошуя всіх прихильників футболу з Нової Каховки та сусідніх міст і 
селищ на наш стадіон. Разом з вашоя підтримкоя кувати переможний результат буде значно легше! 
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ПАВЛОВ Віталій Сергійович 
Народився 25 червня 1988 року 

 
 

 

Громадянство Україна 

Зріст 180 

Вага 75 

Амплуа Захисник 

Футбольна кар’єра 
Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2001-2002 ДЮФЛ "Кривбас" (Кривий Ріг) 17  

2002-2003 ДЮФЛ "Кривбас" (Кривий Ріг) 24  

2003-2004 ДЮФЛ "Кривбас" (Кривий Ріг) 19  

2004-2005 ДЮФЛ "Кривбас" (Кривий Ріг) 21  

2005-2006 ДЮФЛ "Кривбас" (Кривий Ріг) 15 1 

2006-2007 Першість дублерів "Кривбас" (Кривий Ріг) 13  

2006-2007 Вища ліга "Кривбас" (Кривий Ріг) 1  

2007-2008 Першість дублерів "Кривбас" (Кривий Ріг) 18 1 

2008-2009 Першість дублерів "Кривбас" (Кривий Ріг) 22  

2008-2009 Вища ліга "Кривбас" (Кривий Ріг) 2  

2009-2010 Друга ліга "Гірник" (Кривой Ріг) 9  

2009-2010 Друга ліга "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) 3  

2010-2011 Друга ліга "Гірник" (Кривий Ріг) 16 1 

2011-2012 Друга ліга "Гірник" (Кривий Ріг) 24 2 

2012-2013 Друга ліга "Гірник" (Кривий Ріг) 6  
  

 

  
 

Знайомтесь 
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Для вас, любителі футбольної статистики 
 

«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2013/2014. ВСІ МАТЧІ 
 

 

 

9 жовтня 2013 р., 16:00,  Овідіополь 
матч №14(265) 

стадіон «Дністер», 100С, 150 глядачів 

«Реал Фарма» 
Овідіополь 

3:1 (0:1) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Кравченко Сергій Арбітри: 

В.Запрутняк (Ужгород) 
Д.Маринович (Вінниця) 

З.Курбанов (Херсон) 

1 Гурін Роман 

2 Іванов Валентин 2 Васильєв Сергій 

3 Бабенцов Олександр 3 Ходуля Ілля 

4 Базан Віталій 4 Рябов В’ячеслав 

 Галезник Сергій (90) 
Голи: 

Довбун (32) 
Шестаков (55) 
Фаюк (58) 
Ємельянов (88) 

5 Голуб Андрій 

5 Підлетейчук Олег 6 Гвоздевич Сергій 

6 Клименко Владислав  Горват Олександр (79) 

7 Бичков Олександр 7 Григорик Андрій 

 Продан Василь (61) 8 Чернік Ігор 

8 Фаюк Андрій  Сухоруков Владислав (79) 

 Ємельянов Володимир (82) 

Попередження: 
Григорик (25) 

Васильєв (88) 

9 Довбун Сергій 

9 Шестаков Михайло  Бука Ігор (69) 

10 Лиховидов Микола 10 Гаранян Григорій 

 Белмохтар Саїд (25)  Пашковський Анатолій (73) 

 Злєпко Костянтин (80) 11 Ільяшов Андрій 

11 Шаєнко В’ячеслав Фельде Іван 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген 

Череднюк Андрій 
Прокопенко Володимир 

Вилучення: 
 

Ігор Корнієць Тренери Геннадій Приходько 
 

матч №15(266) 
14 жовтня 2013 р., 15:30, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 140С, 300 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

3:1 (2:0) 
«Мир» 

Горностаївка 
1 Гурін Роман Арбітри: 

Д.Кононов (Донецьк) 
І.Рибченко (Запоріжжя) 
В.Попков (Волноваха) 

1 Бобров Денис 

2 Давиденко Євген 2 Хомутов Сергій 

 Христусь Ігор (75)  Головко Андрій (46) 

3 Ходуля Ілля 3 Осьмачко Олександр 

4 Павлов Віталій Голи: 
Ільяшов (22) 
Довбун (28) 
Чернік (66) 

Зайцев (74) 

4 Чмеленко Павло 

 Чернік Ігор (63)  Кожемякін Ілля (81) 

5 Голуб Андрій 5 Яблонський Олексій 

6 Довбун Сергій 6 Шипа Олександр 

 Бука Ігор (73) 7 Зайцев Віталій 

7 Гвоздевич Сергій Попередження: 
Григорик (45+2) 

Шипа (45+2) 
Довбиш (63) 

Давиденко (74) 
Христусь (86) 

Головко (88) 
Голуб (89) 

 Лаптєв Михайло (85) 

 Горват Олександр (84) 8 Волков Олег 

8 Рябов В’ячеслав 9 Савченко Владислав 

9 Григорик Андрій  Кожемякін Андрій (82) 

10 Гаранян Григорій 10 Білоусов Євген 

11 Ільяшов Андрій  Довбиш Віктор (46) 

 Пашковський Анатолій (77) 11 Драголюк Андрій 

Фельде Іван 
Сухоруков Владислав 

Гашин Руслан 
Доценко Іван Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Олександр Сапельняк 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

«Славутич» (Черкассы) -  «Горняк» (Кривой Рог) - 1:1 (1:0). 19 октября 2013 го-

да. Чемпионат Украины. Вторая лига. 18 тур. Черкассы.  Центральный стадион.  16:00. 1200 

зрителей. 110С. Арбитры: Максим Козыряцкий (Запорожье - Алексей Витт (Киев), Артем Поше-

люзный (Мариуполь). Четвертый арбитр: Иван Саливончик (Черкассы). Делегат ФФУ: Игорь 

Калита (Черновцы). 
 «Славутич» (Черкассы): 33. Ярослав Швец - 16. Александр Крещик (5. Роман Худченко, 

46), 18. Александр Полуницкий, 21. Александр Музыка, 22. Александр Обревко, 7. Ярослав Захаревич 
(25. Александр Шимко, 90), 6. Роман Мироненко (к), 3. Федор Емельянов (14. Иван Шишкин, 82), 8. 

Александр Лобов, 10. Евгений Ушаков (15. Сергей Чеботарев, 67), 11. Роман Дацюк (9. Роман Полта-

вец, 83). Запасные:  12. Тимур Чолария, 20. Олег Ливицкий. Главный тренер: Игорь Петров. 
«Горняк» (Кривой Рог): 1. Роман Гурин (к) - 13. Андрей Голуб, 28. Виталий Павлов, 23. 

Илья Ходуля, 89. Сергей Васильев - 22. Вячеслав Рябов (29. Владислав Сухоруков, 90+4), 11. Сергей 

Довбун (7. Игорь Бука, 80), 14. Игорь Черник (5. Евгений Давыденко, 75), 21. Сергей Гвоздевич (16. 
Александр Горват, 57) - 9. Андрей Ильяшов, 34. Григорий Гаранян (27. Анатолий Пашковский, 65). 

Запасные: 30. Иван Фельде, 3. Игорь Христусь. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Александр Полуницкий, 22 (1:0). Андрей Ильяшов, 71 (1:1). 
Предупреждения: Александр Музыка, 11 (неспорт. повед.). Александр Обревко, 30 (не-

спорт. повед.) - Сергей Гвоздевич, 21 (грубая игра). Илья Ходуля, 68 (неспорт. повед.). Александр 

Горват, 89 (грубая игра). 
Удаление: Александр Обревко, 51 (второе предупреждение, грубая игра). 

 

В очередном поединке  чемпионата Украины среди команд второй лиги-2013/14  криворож-
ский «Горняк» расписал ничью в Черкассах. Наша команда в рамках 18-го тура играла с местным 

 «Славутичем». 

Поединок стал битвой за шесть очков. После решения КДК ФФУ, засчитавшего криворожа-
нам техническую победу над хмельниц-

ким «Динамо», «Горняк» сдвинул «Славу-

тич» с третьей строчки. Посему желание 
хозяев вернуть себе место в тройке было 

просто огромным. Отбывавшего дисква-

лификацию Григорика в основе заменил 
Черник. К слову, Андрей все равно отпра-

вился с командой в Черкассы, дабы под-
держать партнеров морально. Встреча 

началась с разведки, а первый опасный 

момент создали подопечные Петрова. 
Гурин выпустил мяч после коварного 

удара Захаревича, но тут же исправился, 

заблокировав добивание. Гости ответили 
полумоментом, когда Ильяшову помеша-

ли пробить Швеца после длинного забро-

са Ходули. А в середине тайма мы про-
пустили... Полуницкий на миг опередил Гурина после навеса со штрафного - 1:0. До конца тайма Сла-

вутич играл острее, и был близок к тому, чтобы забить вновь. Ушаков не попал в дальний угол после 

выхода один-на-один. В свою очередь, наши ребята отметились лишь неточным выстрелом издали в 
исполнении Гвоздевича. 

В дебюте второй половины произошел эпизод, переломивший ход матча. Обревко грубо 

подкатился под Павлова, и во второй раз за игру увидел перед собой «горчичник», - это удаление. 
Оставшись в меньшинстве, хозяева принялись играть на удержание, за что и поплатились. В ходе 

одной из многочисленных «горняцких» атак Рябов бросил в прорыв Ильяшова, который не без помо-

щи несогласованности защитника и вратаря черкащан, забивал уже в пустые ворота - 1:1! 
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Подопечные Приходько продолжали идти 

вперед. Чуть было не оформил дубль Ильяшов, при-

цельный выстрел которого с линии штрафной приня-
ла на себя перекладина. Ранее огрызнулся и «Славу-

тич», когда Ушакову также помешала отличиться 

верхняя планка ворот. В оставшееся время счет так и 
не изменился - боевая ничья - 1:1, хотя шанс вырвать 

три очка имела каждая из команд, но Васильеву и 

Шимко не подфартило в завершающей стадии. После 
этой ничьей криворожане сохранили за собой третье 

место. Следующие два тура наша команда проведет 

дома.  

Игорь ДРОБНЫЙ. 
 

Післяматчеві коментарі головних тренерів 
 

Геннадій Приходько, головний тренер ФК «Гірник»: 

- Результатом гри з черкащанами ми залишилися задоволені. Тим паче, що по ходу зустрічі 

ми програвали. Нічийний підсумок зустрічі, на 

мою думку, є закономірним. «Славутич» – хороша 
команда: на ту потужну гру, яку вона сьогодні 

продемонструвала, ми саме й очікували. 

Ігор Петров, головний тренер 

ФК «Славутич»: 

- У першому таймі саме ми контролю-

вали хід поєдинку: забили гол та мали нагоду 
відзначитися вдруге. Натомість, біля наших воріт 

було спокійно. Після перерви вилучення Обревка 

значно вплинуло на подальший хід гри: було дуже 

важко грати на в’язкому полі вдесятьох при 

зустрічному вітрі. Я вдячний своїм підопічним за 

те, що вони не зупинилися і до фінального свист-
ка намагалися забити переможний гол. Я вважаю, 

що, якби не вилучення, «Славутич» без проблем довів би гру до перемоги. 

http://fcslavutich.ck.ua 

 

ОСТАННІЙ МАТЧ «ЕНЕРГІЇ» 
 

 

«Енергія» (Нова Каховка) – «Енергія» (Миколаїв) – 2:4 (1:2).  19 жовтня. м. Нова Ка-

ховка, стадіон «Енергія», 15:00. Поле: 4, Темп.: +9. Глядачів: 400. Арбітри:  Пенюшин О., По-

пельницький Д., Нижник В. - Сальников П.  Делегат ФФУ: Буренко Ю.  

«Енергія»(НК):  Остапенко, Щербина, Черній, Шешеня, Арутюнян, Солович, Мостіпан , 

(Котов, 65), Логвиненко, Скоцький, Комягін, Риженко. Запасні: Зелінський, Гребєшков, Горбачов, 

Гарібян. Тренер: Юрій ОКУЛ.  

«Енергія» (М): Шилов, Гребинський, Шиманець, 

Бартальов, Гостєв, Велієв, Васильєв О. (Рябцев, 65), Рябченко 
(Тропін, 67), Гранковський (Маркитан, 85), Шиманець, Худобяк. 

Запасні: Васильєв Б., Курянов, Костюк, Федорченко. Тренер: 
В’ячеслав МАЗАРАТІ.  

Голи: Риженко (36), Комягін (83)  – Худобяк (6, 31, 

58), Гранковський (62 – п.).  
Попередження: Щербина (63), Котов (72) – Гостєв 

(41), Гребинський (90+2).   

Вилучення: Риженко (86 – 2 попередження). 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 
 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. "ГОРНЯК-2" ПОБЕЖДАЕТ В ВОЛЬНОГОРСКЕ 
Наша команда добыла свою вторую победу на турнире 

 

Криворожский «Горнѐк-2» сыграл четвертый поединок в чемпионате Днепропетровской об-
ласти, минимально одолев на выезде вольногорский «Титан». Встреча против 11-й команды первен-
ства выдалась длѐ гостей нелегкой. Единственный мѐч был забит ближе к концовке первого тайма 

Сергей МАКСИМЕНКО, тренер «Горнѐка»: - До перерыва «Горнѐк-2» владел преимущест-
вом, а во втором тайме на поле шла равнаѐ борьба. Голов могло быть больше, если бы команды реа-
лизовали свои моменты. 

 

Титан» (Вольногорск) - «Горняк-2» (Кривой 
Рог) - 0:1 (0:1). 10 октября 2013 года. Чемпионат Днепро-
петровской области. Второй круг. Вольногорск. Стади-
он «Титан». 16:00. 

««Горняк-2» (Кривой Рог): Евгений Галян - Па-
вел Павлов (Антон Литвин), Евгений Кравчук, Алексей Коню-
ша, Михаил Чернявский - Александр Зубков (Андрей Дани-
люк), Андрей Кулинич (Никита Сторожук), Максим Маслов 
(Андрей Шмат), Алексей Янюк (Сергей Ракицкий) - Вячеслав 
Рачуков, Николай Грабюк (Данил Шаповаленко). Главный 
тренер: Сергей Микула. 

Гол: Николай Грабюк, 30. 

 

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА. ВЫСШАЯ ЛИГА. ВЫРВАЛИ ТРИ ОЧКА У "ЛОЗОВАТКИ" 
Наши ветераны взяли реванш за крупное поражение в первом круге 

 

Криворожский «Горнѐк-Ветеран» в 21-м туре Высшей лиги чемпионата Кривого Рога добыл 
тѐжелуя победу над одним из лидеров - «Лозоваткой». В середине тайма «горнѐкам» удалось забить 
первыми. Приходько воплотил в гол передачу Яняка ударом из пределов штрафной, правда, не без 
помощи рикошета -  0:1. В концовке «Лозоватка» отыгралась. Экс-нападаящий «Горнѐка» Щербаков 
забил со «второго этажа» после подачи с угла полѐ - 1:1. Но, к счастья, последнее слово осталось за 
нами. В компенсированное времѐ наши ветераны реализовали контратаку, а завершаящий удар на-
нес лидер команды Арбузов (на фото), сильным выстрелом вонзив мѐч в сетку - 1:2.«Горнѐк-Ветеран» 
взѐл реванш за неприѐтное поражение во встрече первого круга. Следуящий поединок «горнѐки» 
проведут в рамках 22-го тура против еще одного лидера - «Эвереста». 

 «Лозоватка» (с. Лозоватка, Днепр. обл.) - «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог) - 1:2 (0:1). 13 ок-
тября 2013 года. Чемпионат Кривого Рога 
(весна-осень). Высшая лига. 21 тур. Кри-
вой Рог. Стадион«Строитель». 10:00. 

 «Горняк-Ветеран» (Кривой 
Рог): Станислав Чигрин - Евгений Прѐдко 
(Александр Великий), Сергей Михайлев-
ский, Юрий Мукан, Владимир Колос - 
Владимир Гринь (Константин Костенко), 
Геннадий Приходько, Орест Атаманчук, 
Алексей Яняк - Евгений Арбузов, Данил 
Шаповаленко. 

Голы: Геннадий Приходько 
(Алексей Яняк), 25 (0:1). Константин Щер-
баков, 80 (1:1). Евгений Арбузов, 90+2 
(1:2). 

http://www.fcgornyak.dp.ua/index.php/2011-06-17-11-38-35/-2/2013-08-10-13-10-15/2013-08-10-14-13-02.html


Кривий Ріг 

13 «Гірник» Кривий Ріг – «Енергія» Нова Каховка 

ЧЕМПИОНАТ КРИВОГО РОГА-2013. ВЫСШАЯ ЛИГА (13.10.2013) 
 

М 
 

И В Н П М О 

1 "АФ Пятихатская" ("Миттал") 20 17 0 3 59-19 51 
2 "Эверест" 19 16 1 2 60-17 49 
3 "Ветеран" 19 12 4 3 52-23 40 
4 "Лозоватка" (с. Лозоватка) 18 10 4 5 44-22 34 
5 "Энергетик" (Зеленодольск) 19 8 4 7 36-36 28 
6 "ГОРНЯК-ВЕТЕРАН" 19 7 6 6 54-49 27 
7 "Колос" (Новополье) 19 8 2 9 46-53 26 
8 ЦГОК 19 6 4 9 25-40 22 
9 СевГОК 19 6 3 10 24-40 21 

10 "Дэпор" 19 5 5 9 30-40 20 
11 "Прокат-3" 19 4 2 13 24-57 14 
12 ЮГОК 19 2 3 14 24-55 9 
13 ИнГОК 18 2 2 14 19-46 8 

 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. "НИКОПОЛЬ" УВОЗИТ ИЗ КРИВОГО РОГА ТРИ ОЧКА 
«Горняк-2» не сумел взять зачетные баллы в игре с третьей командой турнира 
 

Криворожский «Горнѐк-2» провел очередной матч в чемпионате Днепропетровской облас-
ти, минимально уступив в родных стенах ФК «Никополь». Несмотрѐ на то, что нашим ребѐтам удалось 
открыть счет (Маслов забил вторым касанием после паса от партнера), никопольчане забили два от-
ветных гола, и увезли из Кривого Рога три очка. Отметим, что решаящий мѐч хозѐева пропустили с 
пенальти. Следуящий поединок «Горнѐк-2» сыграет уже послезавтра, в четверг, 17-го октѐбрѐ. В То-
маковке нам будет противостоѐть местный «Скорук», идущий на 7-й строчке. 

Сергей МАКСИМЕНКО, тренер «Горняка»: - В первой половине больше мячом владел «Нико-

поль». После перерыва мы провели ряд замен, которые освежили игру. Ребята взял мяч под свой контроль, 
создали несколько моментов, но подвела реализация. Сегодня вполне можно было побеждать, но… 

 «Горняк-2» (Кривой Рог) - ФК «Никополь» (Никополь) - 1:2 (1:1). 15 октября 2013 года. 
Чемпионат  области. Второй круг. Кривой Рог. Стадион «Шахта Октябрьская». 15:00. 

 «Горняк-2» (Кривой Рог): Евгений Галѐн (Денис Макаров) - Владислав Ершов (Андрей Кули-
нич), Никита Федориненко, Евгений Кравчук, Вѐчеслав Рачуков (Андрей Даниляк) - Владислав Войков 
(Антон Литвин), Алексей Коняша (Андрей Шмат), Максим Маслов (Никита Сторожук), Михаил Чернѐв-
ский (Алексей Яняк) - Сергей Ракицкий, Николай Грабяк (Данил Шаповаленко). Главный тре-
нер: Сергей Микула. 

Гол «Горняка-2»: Максим Маслов, 30 (1:0). 
 

 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. "ГОРНЯК-2" ОБХОДИТ "ШАХТЕР"  
Вторая команда «Горняка» третий раз кряду побеждает в гостях 

 

Криворожский «Горняк-2» сыграл очередной 
поединок в чемпионате Днепропетровской об-
ласти. Подопечные Сергея Микулы крупно пе-
реиграли на выезде томаковский «Скорук». Все 
голы были забиты во втором тайме. Отличились 
Литвин (на фото слева), Павлов и Янюк. Сле-
дующую встречу «горняки» сыграют в следую-
щий четверг, 24-го октября, с лидером чемпио-
ната - днепропетровским УВД, доселе очков не 
терявшим. А пока наша команда покинула по-
следнее место.  

 
Сергей МАКСИМЕНКО, тренер «Горняка»: 
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- Весь матч переигрывали «Скорук», - полный контроль мяча. Создали очень много мо-
ментов, забили трижды. Счет 0:3 мог быть еще в первом тайме. Как говорится, без шан-
сов для соперника. 

 

 «Скорук» (пгт Томаковка) - «Горняк-2» (Кривой Рог) - 0:3 (0:0). 17 октября 2013 года. 
Чемпионат Днепропетровской области. Второй круг. пгт Томаковка. Стадион имени А. 
Скорука. 

 «Горняк-2» (Кривой Рог): Евгений Галян (Денис Макаров) - Андрей Данилюк, Евгений 
Кравчук, Михаил Чернявский, Павел Павлов - Сергей Ракицкий (Максим Маслов), Андрей 
Шмат, Андрей Кулинич, Алексей Янюк (Александр Зубков) - Данил Шаповаленко (Никита Сто-
рожук), Антон Литвин. Главный тренер: Сергей Микула. 

Голы: Антон Литвин (0:1). Павел Павлов (0:2). Алексей Янюк (0:3).  
 

ЧЕМПИОНАТ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2013 (17.10.2013) 
 

М  И В Н П М О 

1 УВД (Днепропетровск) 23 23 0 0 73-2 69 
2 "Олимпик" (Петриковка) 24 17 1 6 71-18 52 
3 ФК "Никополь" 23 16 2 5 59-26 50 
4 "Авангард" (Орджоникидзе) 23 15 0 8 52-31 45 
5 ФК "Днепропетровск" 22 12 5 5 54-31 41 
6 "Титан" (Покровское) 23 11 4 8 44-25 37 
7 "Скорук" (Томаковка) 23 10 4 9 53-34 34 
8 "Победа" Днепропетровск 21 11 1 9 42-26 34 
9 "Металлург-Gold-Taxі" (Дн-жинск) 22 10 1 11 47-44 31 
10 "Титан" (Вольногорск) 22 5 2 15 20-55 17 
11 "Скиф" (Днепропетровск) 23 5 2 16 26-63 17 
12 "Сталь-2" (Днепродзержинск) 20 4 1 15 20-46 13 
13 "Колос" (Кринички) 23 4 0 19 28-116 12 
14 "ГОРНЯК-2" (Кривой Рог) 6 3 0 3 9-6 9 
15 "Шахтер" (Марганец) 21 2 1 18 22-93 7 

 

 17.10.2013   
 

КДК ФФУ ЗАСЧИТАЛ "ГОРНЯКУ" ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ НАД "ДИНАМО"  
 

 Контрольно-дисицплинарный комитет Федерации футбола Украины на плановом 
заседании принял ряд решений относительно клубов Премьер-лиги, Первой лиги, Второй 
лиги. Одно из них касается несостоявшегося матча 15-го тура Второй лиги «Горняк» (Кривой 
Рог) - «Динамо» (Хмельницкий). КДФ ФФУ постановил засчитать «Горняку» техническую по-
беду (3:0). В свою очередь, хмельнитчанам - техническое поражение (0:3) и оштрафовать 
клуб за неявку на игру. Напомним, матч, запланированный на 4-е октября, не состоялся в 
связи с затруднительным материаль-
ным положением «Динамо» и отсутст-
вием источников финансирования. 
Таким образом, претерпела изменений 
и турнирная таблица. Наша команда 
отныне занимает 3-е место с 33-мя 
очками, опередив ближайшего сопер-
ника в рамках чемпионата - «Славу-
тич». «Динамо» осталось на послед-
ней 19-й строке с 11-ю пунктами. 

Пресс-служба ФК «Горняк» 
17.10.2013 
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БОГДАН СКОЦЬКИЙ: «ЕНЕРГІЯ» ВИПРАВИТЬ СИТУАЦІЮ» 
 

Про перехід до новокаховського клубу,і сподівання на майбутнє – в інтерв'ю з нападником 
«Енергії» Богданом СКОЦЬКИМ. 

– Ти граєш за «Енергію» з нового сезону. Розкажи, як відбувся твій переїзд до Нової Ка-
ховки. 

– Про «Енергія» ѐ знав давно, коли ще грав за «Скалу». Команда дуже подобалась! Навіть 
доводилось забивати «Енергії», правда в товариському матчі! До Нової Каховки ѐ захотів перейти сам. 
Проѐвив ініціативу, домовивсѐ про переглѐд і приїхав до команди. До цього був на переглѐді у 
«Буковині», але не склалосѐ, сказали, що малодосвічений.  

– Ти одразу став одним із найпомітніших гравців у складі «Енергії» і забронював місце в 
основному складі. Але дієш ти на різних позиціях. Яке амплуа найближче тобі?  

– В основному складі ѐ грав майже всі ігри. Стараясь допомагати команді, робля все що 
можу заради позитивного результату. Щодо амплуа, то ѐ грая на різних позиціѐх у всіх командах. 
Тренери бачать у мені ѐк атакуячого крайнього півзахисника, так і центрального нападника. Я звик до 
такого, так що навіть не скажу, на ѐкій позиції мені краще. Аби ко-
манда від цього вигравала 

– Наразі «Енергія» грає доволі нестабільно. Як гадаєш, в 
чому причина попередніх програшів? Чого, на твою думку, не 
вистачає команді, щоб здобувати більше очок, адже ми забиваємо 
немало голів... 

– Так, ми насправді здобули мало очок, більше втратили, 
ніж очікували. Ситуаціѐ зараз не найкраща, але ми робимо все длѐ 
того щоб грати краще. І, на моя думку, ми прогресуюмо у контролі 
м’ѐча, багато забиваюмо але і пропускаюмо дуже багато... Не 
вистачаю концентрації у матчах з командами, ѐкі нижче нас у 
таблиці. Не зная чому ми програли «Динамо» і «Скалі», важко 
відповісти, хоча розумія, що повинні були перегравати ці команди.  

– Ти – вихованець стрийської «Скали». Недавно діяв 
проти колишніх одноклубників. Який був настрій на гру в тебе 
особисто? 

– Ми провели зі «Скалоя» два різних тайми. У першому 
ми володіли ініціативоя створили багато гольових моментів, забили 
м’ѐч. А у другому таймі не зная, що з нами трапилось: грали погано 
і розконцентровано, за що поплатились двома пропущеними гола-
ми, а у відповідь забили лише один. Особисто у мене був позитив-
ний настрій на гру, так ѐк це мій колишній клуб. Дуже хотілосѐ виграти, забити їм, але удача була тоді 
не на нашому боці. З нетерпіннѐм чекая наступної гри, щоб доказати всім і собі, що ми сильніші. 

– На твою думку, хто в цьому сезоні вийде до першої ліги? 
– Переконаний, що «Славутич» вийде. Ми зіграли з ними внічия, але черкаська команда 

мені сподобаласѐ. Сьогодні вони впевнено займаять перше місце. А хто піде з ним – доволі непере-
дбачувано, адже боретьсѐ кілька амбітних команд. Ще мені сподобалась гра горностаївців. Хоча 
взагалі про розподіл місць ще зарано говорити,так ѐк грати ще дуже багато. 

– Як гадаєш, чи зможе «Енергія» до кінця чемпіонату знайти свою гру і потрапити хоча б 
до десятки? Чи може вище? 

– На моя думку, «Енергіѐ» знайде в собі сили, аби виправити ситуація. Ми постараюмосѐ 
віддаватисѐ в усіх іграх та перемагати ѐкомога більше. Оскільки команда у нас досить хороша, маю 
багато гарних футболістів і загалом непоганий колектив. Сподіваясь, що найближчим часом ми випра-
вимо ситуація та піднімемосѐ у турнірній таблиці. Будемо робити все, що в наших силах. 

 

 http://fc-energiya.com 
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СЕРГЕЙ ДОВБУН: "ОТСТУПАТЬ НЕКУДА" 
 

В матче 17-го тура с горностаевским «Миром» (3:1) полузащитник кри-

ворожского «Горняка» Сергей ДОВБУН сделал счет 2:0. Сергей забивает 
вторую встречу кряду. Не так давно он отличился в Овидиополе, где, мы, 

правда, уступили. 

- Начало игры выдалось тяжелым, - вздыхает 22-летний хавбек. - Если 
честно, очень переживал за результат, так как в прошлом сезоне «Горняк» 

дважды уступил «Миру». К тому же проиграли мы им и в товарищеском 

спарринге в летнее межсезонье. Благодаря двум быстрым голам в первом 
тайме игра, в целом, далась нам в принципе легко. 

- Ты забил достаточно интересный мяч. Признайся, ждал ошибки защитника? 

- Изначально просто шел на передачу, а затем уже почувствовал, что оппонент сбросит мяч вратарю 
и пошел до конца. В итоге, не прогадал (улыбается). 

- Ты забиваешь вторую встречу подряд. 

- Очень рад этому! Два кряду забитых мяча - такого в моей карьере еще точно не было (смеется). 
Хотелось бы выразить благодарность тренерскому штабу за доверие. 

- Было чувство, что после твоего мяча игра сделана? 

- Нет-нет, в мыслях был поединок с «Реалом Фарма», когда уступили, пропустив три мяча после пе-
рерыва. Поэтому до последней минуты сохраняли концентрацию. Даже, несмотря на то, что моментов 

у «Мира»-то и не было… 
- Нам забили первым же ударом в створ…   - Как это ни парадоксально… (улыбается) 

- В Черкассах «Горняк» ждет настоящая битва? 

- Очень тяжело будет. Плюс нам, к сожалению, не сможет помочь Григорик (из-за перебора преду-
преждений -Авт.)… Хотя, признаюсь, игру «Славутича» не видел.  Не знаю, за счет чего они в группе 

лидеров. Но мы обязательно изучим их манеру игры. В любом случае в Черкассы отправимся за тремя 

очками. Ведь «Горняку» отступать некуда. 

Пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог)  15.10.2013 
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"МЕТАЛЛУРГ" (З) - "ЭНЕРГИЯ" (НК) - 11:2.  КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ? 
 

«Металлург» (Запорожье) - 

«Энергия» (Новая Каховка) - 11:2 (4:1). 

Контрольный матч. 14.10.2013. УТБ ФК 

«Металлург». 

Голы: Платон 2,16,50, Шевчук 

37, Штурко 43, 48, Годин 67, Лео 71,72,80, 

Юсов 73 - Солович 39, Комягин 65 (пен.) 

«Металлург»: Старцев (Грдлич-

ка, 46), Балич (Сахневич, 46), Монахов 

(Тейку, 46), Рудыка (Помазан, 53), Опана-

сенко (Ульянов, 46), Максимов (Годин, 53), 

Гавриш, Штурко (Юсов, 53), Сержио, Пла-

тон (Лео, 53), Шевчук (Лазарович, 53). 

«Энергия»: Остапенко (Зелинский), Щербина, Черний, Шешеня (Горбачев), Арутюнян, Со-

лович, Ковальчук (Цвик), Комягин (Мостипан), Логвиненко (Котов), Скоцкий, Рыженко. 

Счет матча мог бы быть еще более впечатляющим, реализуй запорожцы все свои голевые 

моменты. Но и без того представитель второй лиги попал "под каток". 11 раз заставили капитулиро-

вать вратарей из Новой Каховки хет-трики Платона и Леонардо, дубль Штурко, а также голы Шевчу-

ка, Година и Юсова. Наряду с последним весьма удачно вошли в игру в начале второго тайма еще два 

игрока молодежного состава - Роман Помазан и Дмитрий Ульянов. В целом же, одним из главных 

залогов разгромного результата стала командная скорость запорожцев, которая, несмотря на ощути-

мые тренировочные нагрузки на протяжение последней недели, выдерживалась все 90 минут. 

Источник: Пресс-служба ФК "Металлург" (Запорожье).  Фото - fcmetalurg.com 
 

*** 

Коментар головного 

тренера «Енергії» Юрія 

ОКУЛА: «Зіграли не-
зграбно в обороні. Центр 

захисту просто розси-

пався у простих 
ситуаціях і під тиском 

суперника. То м’яч не 

зупинили, то заплутали-
ся, то обводити 

нападників почали... Га-

даю, це потрібний урок 

для наших хлопців. Зви-

чайно, рахунок 

незадовільний, він не 
всиляє оптимізму. Тим не 

менш, я думаю, що ко-

жен з нашої команди 
побачив, до чого йому 

варто прагнути, куди 

рости. Сподіваюся, спа-
ринг піде нам на ко-

ристь». 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«ЕНЕРГІЯ» 
 

Нова Каховка 

  

Воротарі 
БИЧКО Андрій 03.04.90 №12 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 
ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.88 №30 

Захисники 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 

СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій 19.11.94 №19 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 

ХРИСТУСЬ Ігор 11.02.87 №3 
Півзахисники 

БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.85 №21 
ГОРВАТ Олександр 17.06.95 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 
ДАВИДЕНКО Євген 13.01.90 №5 

ДОВБУН Сергій 08.03.91 №11 
МАТВІЇВ Валерій 14.06.92 №8 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 

СУХОРУКОВ Владислав 09.01.93 №29 
ЧЕРНІК Ігор 28.06.84 №14 

Нападаючі 

ГАРАНЯН Григорій 11.01.87 №34 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.82 №9 
ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій 04.03.85 №27 
ЦЕХМІСТЕР Володимир 06.03.93 №26 

Воротарі 
ГРЕБЕШКОВ Микита 01.02.96 №21 
ЗЕЛІНСЬКИЙ Дмитро 17.06.91 №12 

ОСТАПЕНКО Ігор 20.06.93 №1 
Захисники 

ГОРБАЧОВ Віталій 03.03.93 №19 
СОЛОВИЧ Олег 27.09.91 №15 

ЧЕРНІЙ Костянтин 17.08.92 №18 
ШЕШЕНЯ Володимир 03.05.92 №2 

ЩЕРБИНА Леонід 21.07.85 №3 
   

Півзахисники 
АРУТЮНЯН Ерік 24.04.86 №6 
ГАРІБЯН Павел 14.06.91 №20 

КОВАЛЬЧУК Тарас 20.06.93 №14 
КОМЯГІН Юрій 06.05.84 №16 

ЛОГВИНЕНКО Максим 07.02.91 №11 
МОСТІПАН Марк 16.01.95 №13 

   
Нападаючі 

КОТОВ Владислав 01.07.94 №17 
МУКОВОЗОВ Олександр 28.03.89 №7 

РИЖЕНКО Денис 03.01.90 №8 
СКОЦЬКИЙ Богдан 25.10.92 №4 

ЦВИК Євген 13.03.91 №9 
ЧЕРНЯЄВ Павло 11.09.90 №10 

   
 

 
Головний тренер 

  

Геннадій ПРИХОДЬКО Юрій ОКУЛ 
 


