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КУБОК УКРАЇНИ – 2013/2014 рр. 
 

 

Другий попередній етап 

07.08.2013 "Карлівка" Карлівка  2 : 4  "Гірник" Кривий Ріг 
07.08.2013 "Украгроком" Головківка  1 : 0  "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 
07.08.2013 "Реал Фарма" Овідіополь  2 : 3  "Славутич" Черкаси 
07.08.2013 "Зірка" Кіровоград  2 : 1  "Сталь" Алчевськ 
07.08.2013 "Олімпік" Донецьк  1 : 1 (3 : 5)  "Олександрія" Олександрія 
07.08.2013 "Гірник-Спорт" Комсомольськ  1 : 2  "Енергія" Миколаїв 
07.08.2013 "Шахтар" Свердловськ  4 : 0  "Кристал" Херсон 
07.08.2013 "Динамо" Хмельницький  0 : 2  "Авангард" Краматорськ 
07.08.2013 "Оболонь-Бровар" Київ  1 : 1 (1 : 3)  "Мир" Горностаївка 
07.08.2013 "Суми" Суми  0 : 1  "Буковина" Чернівці 
07.08.2013 "Арсенал-Київщина" Біла Церква  0 : 1   "Тернопіль" Тернопіль 
07.08.2013 "Скала" Стрий  0 : 3   "Полтава" Полтава 
07.08.2013 "Сталь" Дніпродзержинськ  1 : 0  "Геліос" Харків 
07.08.2013 "Миколаїв" Миколаїв  3 : 2  "Титан" Армянськ 
07.08.2013 "Кремінь" Кременчук  0 : 1  "Нива" Тернопіль 
07.08.2013 "Енергія" Нова Каховка  1 : 3  "Десна" Чернігів 

 

Перший попередній етап 

24.07.2013  "Карлівка" Карлівка  4 : 0  "Макіївугілля" Макіївка 
24.07.2013 "Нове Життя" с. Машівка  0 : 1  "Оболонь-Бровар" Київ 
24.07.2013 ОДЕК  с. Оржів  0 : 3  "Енергія" Миколаїв 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 
 

 

«ДЕСНА» ЧЕРНІГІВ 
 

Команда мастеров в Чернигове появилась в 1960-м году. Первое название – «Авангард», со 
следующего сезона выступает под названием «Десна». Когда команда дебютировала в классе «Б», этот дивизион 
украинского футбола существовал уже десять лет. Сначала он насчитывал всего лишь 14 команд. И, кстати, в нем 
была только одна украинская команда – «Пищевик» (Одесса). Девять сезонов «Десна» провела в классе «Б», а в 
1968 завоевала путѐвку во вторую группу класса «А». Следующие два года черниговская команда выступала в 
классе «А», а в 1970 в СССР перешли на новую футбольную структуру с высшей, первой и - довольно массовой 
второй всесоюзной лигой. Однако «Десны» к этому времени уже не существовало, так как по окончании сезона-70 
волевым решением нового руководителя области вона была расформирована. Еѐ заменили армейской командой 

СК «Чернигов» (бывший киевский СКА), которую местные болельщики так и 
признали своей. В 1976-м году армейцы вернулись в Киев, а в следующем 
сезоне возродилась «Десна», выступавшая с тех пор во второй лиге 
союзного чемпионата. Наивысшим достижением команды стало второе 
место в 1982 году. Привел команду к успеху известній в Украине специалист 
– Ефим Школьников.  

С образованием независимого чемпионата Украины «Десна» 
была включена в первую лигу, где в первом сезоне заняла 6-е из 14-ти 
команд, а затем было 19-е место, а в сезоне 1993/94 - 20-е и вылет во 
вторую лигу. Идея создания профессионального футбольного клуба в 
Чернигове появилась ещѐ в конце 1980-х. Но в реальности, 
профессиональный футбольный клуб «Десна» был создан в январе 1994 
года. Первым президентом ФК был И.В.Федорец. Во второй лиге 
черниговский клуб сначала также не радовал своих болельщиков 
результатами (11-е и 7-е места), но в сезоне-1996/97 «Десна» стала 
победителем группы «А» и вернулась в первую лигу. На этот раз сил в 
первом дивизионе хватило на два чемпионата, а затем долгих семь лет во 
второй лиге. На протяжении шести сезонов «Десна» не опускалась ниже 
четвертого места, трижды занимая вторую позицию, пока, наконец, в сезоне-

2005/06 во второй раз в своей истории не стала победителем группы и обладателем путевки в первую лигу. В 
чемпионате-2006/07 уже в первой лиге, «Десна» заняла 14-е место.  

Перед сезоном-2007/08 черниговская команда получила нового президента в лице местного 
бизнесмена Алексея Савченко. Как результат, финансирование "Десны", которую в качестве главного тренера 
возглавлял одессит Сергей Кучеренко, было поднято на более высокую ступень, и это почти сразу же сказалось 
на еѐ месторасположении в турнирной таблице. Ни много, ни мало черниговцы выбились в лидеры первого 
дивизиона, при этом демонстрируя результативную игру, что даже местные фаны стали поговаривать о 
несбыточной мечте местного футбола - высшей лиге.  Но ближе к зимнему перерыву команда сбавила ход и на 
промежуточный финиш пришла на 7-й позиции. В весенней части "Десна" выступила ровно, отыграв на уровне 
коллективов - лидеров турнира, что в итоге принесло наивысший результат в истории команды - 4-е место в 
первой лиге. С серьезными амбициями черниговцы вступали в сезон-2008/09, но у команды не заладилось с 
самого начала. Никак не удавалось забить, а следовательно и выиграть. Первые три игры "Десна" завершила 
нулевыми ничьими, затем потерпела два минимальных поражения, по-прежнему не сумев поразить ворота 
соперников. Лишь в 6-м туре черниговцы забили, но все же уступили "Оболони" (2:3). 

Оргвыводы последовали незамедлительно и уже к следующему поединку команду готовил новый 
наставник Александр Рябоконь. "Десна" одерживает первую победу над луганским "Коммунальником" (2:0), но 
впоследствии результат этой встречи аннулируется, в связи с прекращением выступления луганчан в 
чемпионате. Постепенно "Десна" стабилизировала игру, пришли победы и коллектив начал подъем из подвалов 
турнирной таблицы. Как ни странно, это произошло в самый разгар скандала в эпицентре которого оказался 
президент ФК "Десна-Партнер" Алексей Савченко, заявивший, что давал взятки судьям, а было это в конце 
октября... После первого круга черниговцы были 12-ми, а на зимний перерыв и вовсе ушли на 7-й позиции. Но 
Федерация футбола Украины отстранила А. Савченко от исполнения обязанностей президента клуба, а тот и 
вовсе заявил, что сам покидает этот пост и безвозмездно дарит клуб городским властям Чернигова. К сожалению, 

 
Ефим Школьников 
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процедура смены власти у наших будущих соперников заняла слишком много времени и готовиться к 
продолжению чемпионата команда начала лишь за месяц до весенних игр. 

Новым президентом "Десны" стал ровенский бизнесмен Валерий Коротков, известный тем, что в 
начале 90-х годов сделал из тамошнего "Вереса" неплохой коллектив высшей лиги; вице-президентом - Иван 
Чаус, возглавлявший черниговцев до А. Савченко, а главным тренером и спортивным директором - Михаил 
Дунец, последним местом работы которого стала в прошлом сезоне "Крымтеплица". Кадровый состав 
футболистов команды сменился почти полностью. Но уже в середине мая 2009 года на президентском мостике 
деснянцев неожиданно произошла рокировка. Валерий Коротков по состоянию здоровья ушел с должности и 
передал корпоративные права на футбольную структуру первому вице-президенту клуба Александру 
Поворознюку. Отныне он первое лицо "Десны". При новом президенте черниговский клуб завершил чемпионат-
2008/09 на 7-й позиции. В  чемпионате-2009/10 черниговский клуб, возглавляемый вернувшимся к тренерскому 
мостику черниговцев Александром Рябоконем, постоянно находится в плотной группе команд, занимающих места 
со второго по девятое. На счету "Десны" ничьи с лидерами турнира - ПФК "Севастополь" (0:0), ФК "Львов" (0:0), 
"Гелиосом" (1:1 и 0:0), "Крымтеплицей" (0:0), ПФК "Александрия" (1:1) и "Нефтяником-Укрнефть" (0:0), одержаны 
победы над "Волынью" (2:1) и ПФК "Александрия" (2:1). В то же время черниговцы уверенно играют с 
середняками и аутсайдерами турнира, набирая во встречах с ними максимум очков (исключение лишь - 
поражение от нашего "Днестра" (1:2), "Звезды" (0:2) и "Энергетика" (0:1). Благодаря такому выступлению сейчас 
"Десна" с 41 очками занимает 9-е место. В 2010 году «Десна» стала ощущать серьѐзные финансовые трудности. 
9 июня 2010 года Дисциплинарным комитетом ПФЛ Украины было решено снять «Десну» с соревнований и 
исключить еѐ из ПФЛ за неявку на матч против «Стали» (Алчевск) чемпионата Украины 2009-2010 и после его 
завершения была исключена из состава ПФЛ. 

 
Однако благодаря стараниям городских властей и новых владельцев клуба Десну удалось спасти. 

Была создана юридически новая организация СФК Десна Чернигов. Клуб заявили во вторую лигу, а состав 
команды формировался с нуля за считанные дни до начала чемпионата. В первом официальном матче сезона за 
Десну было заявлено всего 14 человек, среди которых был лишь один игрок Десны прошлого сезона — Артем 
Антонов, который лишь иногда выходил на замену. Однако новому руководству удалось постепенно наладить 
работу клуба. На протяжении чемпионата команда практически полностью сменила состав, и в итоге долгое 
время даже боролась за возвращение в первую лигу, однако на финишной прямой последовал спад, и команда 
заняла пятое место в группе А второй лиги. В следующем сезоне 2011/12 «Десна» заняла второе место в своей 
группе и получила право сыграть в первом матче плей-офф за выход в первую лигу с краматорским 
«Авангардом», но проиграла этот матч со счѐтом 0:1. После победы над черкасским «Славутичем» (3:1) в сезоне 
2012/13 команда досрочно заняла первое место в группе А и получила право выступать в первой лиге.  

По итогам сезона 2012/13 черниговская «Десна», которая, после понижения в классе несколько лет 
назад, активно стучалась в двери 1-й лиги, наконец, завоевала путевку в дивизион повыше, заняв первое место в 
группе «А» 2-й лиги. Стоит добавить, что всю первую половину дистанции команда Александра Рябоконя прошла 
более чем уверенно, не претерпев ни одного фиаско в 20 поединках, одержав 14 побед и шесть раз сыграв 
вничью, а затем, с отрывом в 12 очков, обошла тернопольскую «Ниву» во втором этапе (20 побед, 9 ничьих, 1 
поражение). Этот абсолютный триумф во 2-й лиге стал для черниговского клуба уже третьим в истории. Похоже, в 
летнее межсезонье нынешнему наставнику «Десны» удалось сохранить боевой коллектив, усилив его 
несколькими качественными футболистами. «Много изменений не будет, где-то два-три, максимум четыре новых 
игрока, не более», - говорил сам тренер во время летнего подготовительного периода. В частности, состав 
«северян» усилили Павел Щедраков («Говерла») и Тимур Рустамов («Скала»). 
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ГЕОГРАФІЯ КОМАНД, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬ БОРОТЬБУ ЗА КУБОК УКРАЇНИ 
 
 

 
 

ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/16-ї РОЗІГРАШУ КУБКА УКРАЇНИ 
 
   

У Будинку Футболу відбулось жеребкування 
першої у нинішньому розіграші стадії Кубка України 
для клубів ПРЕМ'ЄР-ЛІГИ. Окрім 16-ти клубів еліти, 
до чергового етапу після двох відбірних раундів 
пробилось також 9 представників Першої ліги, та 7 
команд − з Другої. Жереб, як і у попередні роки, був 
сліпим, але мав невеликі відмінності. Тепер кульки 
з назвами команд та їхні номери для сітки 1/16 
фіналу КУ витягались у випадковому порядку, а не 
згідно поточному рейтингу. Інші правила 
збереглись: команди з нижчих ліг автоматично 
ставали господарями поля у парі. Якщо жереб 
зводив представників однієї ліги, тоді перевагу 
свого поля отримували володарі непарного 
номеру.   За підсумками жеребкування визначились 
одразу 5 пар, в яких представники Прем’єр-ліги 
зустрінуться між собою. Саме у такому матчі візьме 
участь чинний володар Кубка України − донецький 
«Шахтар», який вирушить у гості до «Іллічівця». 
Фіналіст попереднього розіграшу − «Чорноморець» 
- також зіграє на чужому полі. Його суперником 
стане дебютант Другої ліги − миколаївська 
«Енергія». Наводим повний перелік пар 1/16 фіналу: 

1. «Сталь» Дніпродзержинськ (2Л) − «Металург» 
Запоріжжя 

2. «Славутич» Черкаси (2Л) − «Таврія» 
Сімферополь 

3. «Іллічівець» Маріуполь − «Шахтар» Донецьк 
4. «Динамо» Київ − «Металург» Донецьк 
5. «Тернопіль» (2Л) − «Полтава» (1Л) 
6. «Шахтар» Свердловськ (2Л) − «Мир» 

Горностаївка (2Л) 
7. «Гірник» Кривий Ріг (2Л) − «Десна» Чернігів (1Л) 
8. «Олександрія» (1Л) − «Металіст» Харків 
9. «Карпати» Львів − «Севастополь» 
10. «Енергія» Миколаїв (2Л) − «Чорноморець» 

Одеса 
11. «Ворскла» Полтава − «Волинь» Луцьк 
12. «Авангард» Краматорськ (1Л) − «Зоря» 

Луганськ 
13. «Буковина» Чернівці (1Л) − «Дніпро» 

Дніпропетровськ 
14. «Миколаїв» (1Л) − «Зірка» Кіровоград (1Л) 
15. «Говерла»  Ужгород − «Арсенал» Київ 
16. «Нива» Тернопіль (1Л) − «Украгроком» 

Головківка (1Л)  

 
Базовий день проведення 1/16 фіналу Кубка України − середа, 25 вересня. 
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АЛЕКСАНДР РЯБОКОНЬ: "ЭТО КУБОК - ВСЕ КОМАНДЫ РАВНЫ" 
 
После жеребьевки 1/16 финала кубка Украины, по итогам которой черниговскаѐ "Десна" 

померѐетсѐ силами с криворожским "Горнѐком", главный тренер черниговчан Александр Рѐбоконь 
прокомментировал ее итоги. 

- Александр Дмитриевич, уже 
знаете, что в 1/16 Кубка сыграете в 
Кривом Роге с "Горняком"? 

- Да, только что завершилась 
тренировка, и мне сообщили. 

- Ваша реакция на результаты 
жеребьевки? 

- Это кубок - все команды 
равны. О "Горнѐке" ничего конкретного 
сказать не могу. Следил за 
криворожанами только по результатам, 
матчи не видел. Как бы там ни было, 
будем изучать соперника, и серьезно 
готовитьсѐ к поединку. 

- Игра пройдет на 
"Металлурге". 

- Много раз доводилось играть на центральном стадионе Кривого Рога. Такаѐ арена - это 
уже уровень (улыбаетсѐ). 

- Ставит ли "Десна" на кубок определенные задачи? 
- Цель выиграть трофей ставѐт перед собой, наверное, три-четыре клуба. Могу только 

сказать, что мы намерены пройти "Горнѐк", и выйти в 1/8. 
 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: «В КУБКЕ ВОЗМОЖНО ВСЁ» 
 

- Только что жребий определил «Горняку» в соперники «Десну»… 
- Нормальный жребий. На этой стадии слабых соперников быть не может. Нам попалась 

команда Первой лиги… Будем играть 
(улыбаетсѐ). 

- Были ли у вас какие-то 
предпочтения до жеребьевки? 

- Если честно, хотелось сыграть 
с коллективом Премьер-лиги, - 
посмотреть, как мы выглѐдим на фоне 
элиты. Уважаем «Десну», как впрочем, и 
все остальные клубы. 

- Что можете сказать о 
сопернике? 

- Зная, что в Чернигове 
трудитсѐ хороший специалист - 
Александр Рѐбоконь, команда у него 
неплохаѐ. Они только в этом году вышли 
в Первуя лигу. Несмотрѐ на то, что пока 
«Десна» набрала немного очков, сама по 
себе команда хорошаѐ, играящаѐ в интересный футбол. В кубке возможно все, поэтому будем 
настраиватьсѐ, готовитьсѐ на «Десну». Пока же все мысли - о матче  чемпионата - с «Кристаллом». 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
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1/16 ФИНАЛА КУБКА УКРАИНЫ: ОТ ДЕРБИ НЕ УВЕРНУТЬСЯ 
 

4 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка кубковой стадии, на которой в борьбу 

вступают клубы премьер-лиги. Жребий был слеп и беспощаден, дав нам в итоге ряд захватывающих 
противостояний. Сразу в пяти парах сойдутся клубы, представляющие элитный дивизион. Наверное, 

занимательно будет посмотреть на очередное противостояние «Ворсклы» и «Волыни». Их недавний 

матч в чемпионате назвали триллером - 
соперники наколотили на двоих шесть мячей, и 

еще как минимум столько же простили друг 

другу. Не менее захватывающим будет бой во 
Львове, где «Карпаты» снова сойдутся с 

«Севастополем», с которым встречались в 

последний день лета в Севастополе. Львовяне 
уверены, что арбитр не назначил в ворота 

крымчан заслуженный пенальти. 

В Киеве встретятся команды, 
продолжающие искать свою игру. Динамовцы, 

получившие летом солидное подкрепление, пока 
не могут привести игроков к общему 

знаменателю, поэтому будет занимательно наблюдать, как они станут действовать на фоне команды, 

которая сейчас занимается практически тем же. С приходом в донецкий «Металлург» Сергея Ташуева 
мало кто способен спрогнозировать не только результат матчей его команды, но и то, как будут 

выглядеть на поле его подопечные. Волею жребия прекрасный подарок получили тернопольские 

болельщики. В один день, если не будет переносов, они получат возможность поболеть сразу за две 
свои команды. Представляющая первую лигу «Нива» сыграет с таким же перволиговым 

«Украгрокомом», а второлиговый «Тернополь» поспорит за выход в следующую стадию с 

«Полтавой». 
В дерби регионального масштаба сойдутся краматорский «Авангард» и «Заря», и 

предсказать результат будет достаточно сложно. А в Александрии лидирующий в первой лиге 

одноименный клуб примет лидера премьер-лиги - «Металлист». Интереса добавит то, что наставник 
александрийцев  Владимир Шаран будет противостоять своему учителю Мирону Маркевичу. Под его 

руководством Шаран провел на высшем уровне не один сезон как игрок. Заодно посмотрим, насколько 

«Александрия» готова к возвращению в элиту. И, наконец, самое интересное и принципиальное 
противостояние «Ильичевец» - «Шахтер». Занимающие второе место в чемпионате некогда 

непобедимые горняки сыграют с командой, костяк которой составляют все те же игроки «Шахтера», 

отданные в аренду. Так что даже в Кубке Украины от еще одного областного дерби увернуться не 
удалось. А жаль, ведь именно в Кубке, бывает, фиксируются результаты, которые в чемпионате вряд 

ли случились бы… 

Владимир КОЦУР (Спорт-Экспресс в Украине) 
 
 
 

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати 
проведення і час початку матчів 1/16 фіналу Кубка 

України сезону 2013/2014 рр.: 
 

25 вересня (середа) 
«Шахтар» Свердловськ − «Мир» Горностаївка 15:00 

«Гірник» Кривий Ріг − «Десна» Чернігів 15:30 
«Миколаїв» Миколаїв − «Зірка» Кіровоград 15:30 

«Сталь» Дніпродзержинськ − «Металург» 
Запоріжжя 16:00 

«Енергія» Миколаїв − «Чорноморець» Одеса 16:00 
«Авангард» Краматорськ − «Зоря» Луганськ 16:00 

«Буковина» Чернівці − «Дніпро» Дніпропетровськ 16:00 
«Говерла» Ужгород − «Арсенал» Київ 16:00 

 «Славутич» Черкаси − «Таврія» Сімферополь 17:00 
«Тернопіль» Тернопіль − «Полтава» Полтава 17:00 

«Олександрія» Олександрія − «Металіст» Харків 18:00 
«Ворскла» Полтава − «Волинь» Луцьк 18:30 
«Динамо» Київ − «Металург» Донецьк 19:00 

«Іллічівець» Маріуполь − «Шахтар» Донецьк 20:30 
«Карпати» Львів − «Севастополь» Севастополь 21:00 

 
26 вересня (четвер) 

«Нива» Тернопіль − «Украгроком» Головківка 19:00 
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ОЛЕКСАНДР РЯБОКОНЬ: «Є НАД ЧИМ ПРАЦЮВАТИ»... 
Наставник "Десни" - про старт своєї команди, суддівство та про загальний рівень першої ліги 

 

- Як на мене, сьогоднішнє місце, яке посідає команда, не те, на що ми спроможні, - сказав 

Рябоконь. - Упевнений, що "Десна" повинна була бути значно вище. До того ж, ми грали достатньо-
таки стабільно, адже всі матчі проходили в тяжкій боротьбі, ми нікому з суперників не давали спуску. 

У всіх матчах їхню долю вирішував один м’яч. Жодну з ігор не провалили. 

- У першій лізі працюєте не перший сезон. Що скажете про нинішній її рівень? 

- Ліга досить жорстка, адже всі команди майже однакового рівня, тому тут частенько все 

вирішують дрібні нюанси. До них можна віднести й суддівські симпатії. Нині немає яскравих 

аутсайдерів, як це траплялося раніше. У першій лізі завжди були команди, які вже зі старту мали 
значно слабкіший за інших вигляд. Зараз лише тільки в "Буковини" виокремилися фінансові негараз-

ди, а в усіх інших ситуація достатньо стабільна. 

- До речі, про суддів. Деякі президенти клубів навіть зверталися до куратора 

суддівського корпусу з тим, аби він навів порядок у цьому питанні. Чи часто стикалися із 

суддівським свавіллям? 

- Думаю, що Колліну сюди запросили для того, щоби він підняв загальний рівень суддівства. 
Приміром, зараз до обслуговування матчів залучили велику групу молодих арбітрів. У цьому плані, як 

на мене, він із своїми обов’язками справляється. А щодо загального рівня, то тут є питання. У нашій 

країні є багато арбітрів, які вміють суди-
ти, знають гру. Розумієте, суддя ніяким 

чином не повинен впливати на результат. 

А що ми маємо? Те, що зробив із нами в 
кінці матчу з "Олімпіком" Андрій Грисьо 

- це футбольний бандитизм. А в цілому, 

зауважу, що в нас уміють судді 
кваліфіковано працювати. У всякому разі, 

матчі "Десни" обслуговували не дилетан-

ти. А чому інколи вони так судять, то це 
вже інші питання. 

- Трансферне вікно вже зачи-

нене. Чи вдалося закрити всі проблемні 

позиції? 

- На жаль, ні. Ми провели дуже 

скромну селекцію, й на це була низка 
причин. Єдине, що до нас повернувся захисник Павло Щедраков, можна навіть сказати, що знову 

завітав до рідного дому. Сподіваємося, що в подальшому він нам допоможе. А так ми залучили до 

команди в основному молодих виконавців, яким ще потрібно набути досвіду. 

- Хто на полі вам допомагає втілювати задумане в життя? На кому команда 

тримається у скрутні хвилини? 

- Звичайно, як і в кожного тренера, є й у мене гравці, на яких завжди можу сподіватися. На-
самперед це - Вадим Мельник, із яким працюю вже не перший рік, отож добре знайомий з його мож-

ливостями. Це й Петро Кондратюк, той же Павло Щедраков. Саме вони відповідають за моральний 

клімат у колективі. А так у нас грає молодь 20–23 років. Усі вони ще не досягли того рівня, щоби 
можна було брати відповідальність на себе. 

- Яка фінансова ситуація в "Десни" на тлі того, що навіть така, колись міцна у цьому 

плані, "Буковина" тепер ледь зводить кінці з кінцями? 

- Сподіваюся, що надалі буде краще, це все, що можу сказати з цього приводу. 

- А з інфраструктурою як? 

- Тут є над чим працювати. Що стосується організації клубної діяльності, то в нас ще роботи 
непочатий край. 

- У середу відбулося жеребкування Кубка країни: "Десні" випало грати з "Гірником" 

із Кривого Рогу. Що скажете про цей клуб? 
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- Дуже мало. Слідкую в основному лише за результатами, зокрема другої ліги. Про "Гірник" 

майже нічого не знаю, команду на полі ще не бачив. Звичайно, що надалі будемо її вивчати, щоб до 

матчу підійти у всеозброєнні. 

- Останню гру чемпіонату ви програли у Сумах. На думку головного тренера 

господарів Андрія Кононенка, його команда повністю переграла "Десну", тому перемога була 

закономірною. Ви із цим згодні? 

- Цілком. Справді, "Суми" мали велику ігрову перевагу, хоч і забили нам лише один м’яч. 

Тому не можу сперечатися з думкою Кононенка. 

- Які завдання на сезон поставили керівники клубу? 

- Як для дебютанта, нам слід спочатку закріпитися в першій лізі, а вже потім ставити якісь 

солідні завдання. 

Володимир КОЦУР ("Український футбол") 
 

  
 

Чемпіонат FAVBET ЛІГА 1.   Турнiрне становище команд на 19 вересня 2013 року 

 

М Команда I В Н П М О 

1 "Олімпік" Донецьк 10 6 2 2 20 - 12 20 

2 "Олександрія" Олександрія 10 5 4 1 18 - 10 19 

3 "Сталь" Алчевськ 9 6 1 2 14 - 8 19 

4 "Суми" Суми 10 6 1 3 15 - 10 19 

5 "Авангард" Краматорськ 10 5 3 2 10 - 8 18 

6 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 10 4 3 3 17 - 14 15 

7 "Полтава" Полтава 10 4 1 5 13 - 13 13 

8 "Буковина" Чернівці 8 3 3 2 8 - 6 12 

9 "Титан" Армянськ 10 3 3 4 12 - 15 12 

10 "Миколаїв" Миколаїв 10 3 2 5 15 - 16 11 

11 "Зірка" Кіровоград 10 3 2 5 11 - 18 11 

12 "Украгроком" Головківка 10 2 4 4 9 - 13 10 

13 "Геліос" Харків 9 3 1 5 9 - 17 10 

14 "Нива" Тернопіль 9 2 3 4 10 - 14 9 

15 "Десна" Чернігів 10 2 1 7 9 - 13 7 

16 "Динамо-2" Київ 9 0 6 3 3 - 6 6 
 



     25 вересня 2013 року               Кривий Ріг             Стадіон «Металург» 

  12                                                                           1/16 фіналу Кубка України   

КУБОК ПОХУДЕЛ НА 9 КИЛОГРАММОВ 
 

1992-й год. Шел первый розыгрыш Кубка независимой 
Украины. У руководителей Федерации футбола Украины болела 
голова: "А что после окончаниѐ финального матча вручать победи-
теля?" Безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Послали 
"гонца" к коллегам из киевского хоккейного клуба "Сокол". Оттуда 

в ФФУ и был доставлен приз, завоеванный яными хоккеистами в 
каком-то зарубежном турнире. Именно этот кубок девѐть лет ѐвлѐл-

сѐ одним из главных футбольных трофеев Украины. Ничто не вечно под 
луноя. На десѐтый год независимости Федерациѐ футбола Украины 

совместно с 000 "Геральдическаѐ Палата" изготовили новый тип 
самого Кубка и сопутствуящих ему элементов. Над созданием уникального в своем роде Кубка рабо-
тало более полутора десѐтков человек - художники и компьятерные дизайнеры, искусствоведы и 
историки, явелиры и краснодеревщики, скульпторы и специалисты по гальванике, мастера обработки 
металла высшей квалификации. Новый Кубок увенчан серебрѐной с позолотой фигурой богини побе-
ды Нике, котораѐ держит в руках над головой золотой лавровый венок с эмблемой 
ФФУ. Нике стоит на шаре - бронзовом позолоченном футбольном мѐче. Фигурный 
треножник щедро украшеный серебрѐными с позолотой ампирными украшениѐми, 
кверху расширѐетсѐ и при помощи кольца охватывает мѐч по экватору. На кольце 
предусмотрены креплениѐ длѐ медальонов с названиѐми команд - обладательниц 
Кубка Украины и указанием года проведениѐ финала. Таких медальонов кольцо 
может вместить 27, после чего Кубок будет немного переделан, чтобы последуя-
щие его обладатели также смогли увековечить памѐть о своих победах. Высота 
приза - 1 метр, а первоначальный вес -19850 граммов. Первым приѐтнуя тѐжесть 
нового Кубка ощутили футболисты донецкого "Шахтера", которые 27 маѐ 2001 года 
в финале 10-го розыгрыша обыграли киевский ЦСКА - 2:1. И через год горнѐки 
сумели удержать чудо-приз в своих руках, выиграв у киевских динамовцев - 3:2, но 
в этот раз им не пришлось прикладывать сверхусилий, чтобы поднѐть Кубок над 
головой. Изготовители сумели найти способ длѐ того, чтобы "боевой" вес приза 
"похудел" на 9 килограммов. 5 маѐ 2008 года в помещении Украинского Дома 
Футбола состоѐлось подписание контракта между Федерацией футбола Украины 
и компанией «Датагруп». Впервые в истории проведениѐ турнира был определен 
Титульный спонсор розыгрыша Кубка Украины по футболу — компания «Датаг-
руп» — национальный телекоммуникационный оператор фиксированной свѐзи. 
Программа сотрудничества была рассчитана на 5 лет, в течение которых эти сорев-
нованиѐ проходѐт под названием «Датагруп — Кубок Украины по футболу».  

 

РЕЄСТР МАТЧІВ «ГІРНИКА» В РОЗІГРАШАХ КУБКА УКРАЇНИ 

 Дата Етап Суперник Рахунок Автори голів 

№1 13.08.05 1/32 «Карпати» Львів 2:3 Чудак, Косенко – Распопов, Веприк, Платон 

№1(2) 11.08.06 1/32 «Іллічівець» Маріуполь 2:5 дч 
Чудак, Пашковський – Мазуренко, Цихмейструк, 

Левіга-2, Пуканич 
№1(3) 16.07.08 1/64 «Олімпік» Донецьк 1:4 Бакум – Федоров (автогол), Валяєв, Головченко, Саєтов 

№1(4) 18.07.09 1/64 «Дніпро-75» Дн-вськ 2:2 пп-3:1 Арбузов, Гвоздевич – Крутенко, Зубко 

№2(5) 05.08.09 1/32 «Єдність» Плиски 5:1 Лукошкін – Рудюк-3, Романчук, Іванов 

№1(6) 28.07.10 1/64 «Олком» Мелітополь 1:1 пп-6:7 Коломоєць - Кірьянов 

№1(7) 16.07.11 1/64 «Гірник-Спорт» 1:1 пп-5:3 Григорик – Середа 
№2(8) 17.08.11 1/32 «Кремінь» Кременчук 0:2 Місяйло, Вовченко 

№1(9) 22.08.12 1/32 «Сталь» Алчевськ 1:3 Пашковський – Сікорський, Акіменко-2 

№1(10) 07.08.13 1/32 «Карлівка» Карлівка 4:2 Ільяшов, Пашковський, Бука, Григорик – Співак, Місяйло 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 
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Знайомтесь 

 

 

 

 

АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ ПАШКОВСЬКИЙ 
 

Народився 4 березня 1985 року в Кривому Розі 
Громадянство Україна 

Зріст 185 см 
Вага 77 кг 

Амплуа нападаючий 

Клубна кар’єра 

2003, 2005-2006 «Кривбас»-2 Кривий Ріг 43 (12) 
2004 «Зірка» Кіровоград 4(2) 

2004-2006 «Кривбас» - молодіжка 20 (8) 
2007-2008, 
 2010-2013 

«Гірник» Кривий Ріг (на 01.07.2013) 143 (38) 

Збірна України 

2000 U-16 4 (2) 

2001 U-17 2 (0) 

 
 

 
Розклад телетрансляцій 1/16 фіналу Кубка України 

Одразу 5 матчів найближчого етапу кубкових змагань 

стануть доступними для українських телеглядачів. 
 

25 вересня (середа) 
 

Говерла − Арсенал 16:00   Телеканал Футбол 

Ворскла − Волинь 18:30   Телеканал Футбол 

Динамо - Металург Д. 19:00   Телеканал 2+2 

Іллічівець − Шахтар 20:30   Телеканал Футбол 

Карпати − Севастополь 21:00   Телеканал 2+2  
 
 

«ГІРНИК» І «ДЕСНА» НА ПОПЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ КУБКА УКРАЇНИ 
7 серпня 2013 року 

 

"Енергія" (Нова Каховка) –  
"Десна" - 1:3 

 

Голи: Цвик, 90 - Маляк, 
4; Агапов, 74; Картушов, 90 +1. 

Шанси на те, що 
"енергетики" пройдуть в наступний 
раунд, були перекреслені четь чи 
не в першій же атаці "Десни", ѐку 
вдалосѐ успішно завершити 
Маляку. До закінченнѐ поюдинку 
чернігівці впевнено тримали 
суперника "на дистанції", не 
залишивши тим, по суті, 
можливостей на спасіннѐ. 

 

"Карлівка" Карлівка  -  
"Гірник" - 2:4 

 

Голи: Співак 8, Місѐйло 
12 - Ільѐшов 37, Пашковський 82, 
Бука 85, Григорик 90 +4. 

 

"Карлівка", маячи по 
ходу зустрічі перевага в "+2" м'ѐчі, 
не зуміла втримати перевагу. 
Більше 80 хвилин ігрового часу 
"аграрії" вигравали у "Гірника", 
проте в заклячні хвилини 
Пашковський, Бука і Григорик 
перевернули все з ніг на голову. 
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УСІ ФІНАЛИ КУБКА УКРАЇНИ 

 

 

№ 
фіналу 

Сезон 
Дата 

Місце проведення Переможець Рахунок Фіналіст 

22 
2012-2013 
22.05.2013 

Харків – Стадіон «Металіст» 
Глядачів: 40003 

«Шахтар» (Донецьк) 
3—0 

(1—0) 
«Чорноморець» (Одеса) 

21 
2011-2012 
06.05.2012 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 47 314 

«Шахтар» (Донецьк) 
2—1 

(1—0, 1—1) 
«Металург» (Донецьк) 

20 
2010-2011 
25.05.2011 

Суми – Стадіон «Ювілейний» 
Глядачів: 27 800 

«Шахтар» (Донецьк) 
2—0 

(0—0) 
«Динамо» Київ 

19 
2009-2010 
16.05.2010 

Харків – Стадіон «Металіст» 
Глядачів: 21000 

«Таврія» (Сімферополь) 
3—2 

(2—0, 2—2) 
«Металург» (Донецьк) 

18 
2008-2009 
31.05.2009 

Дніпропетровськ - «Дніпро- 
Арена». Глядачів: 25 700 

«Ворскла» (Полтава) 
1-—0 

(0—-0) 
«Шахтар» (Донецьк) 

17 
2007-2008 
07.05.2008 

Харків — Стадіон «Металіст» 
Глядачів: 30 000 

«Шахтар» (Донецьк) 
2 — 0 

(1 — 0) 
«Динамо» (Київ) 

16 
2006-2007 
27.05.2007 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 64 500 

«Динамо» (Київ) 
2 — 1 

(0 — 0) 
«Шахтар» (Донецьк) 

15 
2005-2006 
02.05.2006 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 25 000 

«Динамо» (Київ) 
1 — 0 

(0 — 0) 
«Металург» (Запоріжжя) 

14 
2004-2005 
29.05.2005 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 68 000 

«Динамо» (Київ) 
1 — 0 

(1 — 0) 
«Шахтар» (Донецьк) 

13 
2003-2004 
30.05.2004 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 60 000 

«Шахтар» (Донецьк) 
2 — 0 

(1 — 0) 
«Дніпро» (Дніпропетровськ) 

12 
2002-2003 
25.05.2003 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 71 000 

«Динамо» (Київ) 
2 — 1 

(0 — 1) 
«Шахтар» (Донецьк) 

11 
2001-2002 
26.05.2002 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 81 000 

«Шахтар» (Донецьк) 
3 — 2 

(1 — 1; 2 — 2) 
«Динамо» (Київ) 

10 
2000-2001 
27.05.2001 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 55 000 

«Шахтар» (Донецьк) 
2 — 1 

(0 — 1; 1 — 1) 
ЦСКА (Київ) 

9 
1999-2000 
27.05.2000 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 45 500 

«Динамо» (Київ) 
1 — 0 

(1 — 0) 
«Кривбас» (Кривий Ріг) 

8 
1998-1999 
30.05.1999 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 71 000 

«Динамо» (Київ) 
3 — 0 

(2 — 0) 
«Карпати» (Львів) 

7 
1997-1998 
31.05.1998 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 43 500 

«Динамо» (Київ) 
2 — 1 

(2 — 0) 
ЦСКА (Київ) 

6 
1996-1997 
25.05.1997 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 26 000 

«Шахтар» (Донецьк) 
1 — 0 

(1 — 0) 
«Дніпро» (Дніпропетровськ) 

5 
1995-1996 
26.05.1996 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 47 000 

«Динамо» (Київ) 
2 — 0 

(1 — 0) 
«Нива» (Вінниця) 

4 
1994-1995 
28.05.1995 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 42 500 

«Шахтар» (Донецьк) 
1 — 1 (0 — 1) 
(д.ч.) 7-6 (пп) 

«Дніпро» (Дніпропетровськ) 

3 
1993-1994 
29.05.1994 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 5 000 

«Чорноморець» (Одеса) 
0 — 0 (0 — 0) 
(д.ч.) 5-3 (пп) 

«Таврія» (Сімферополь) 

2 
1992-1993 
30.05.1993 

Київ — НСК «Олімпійський» 
Глядачів: 47 000 

«Динамо» (Київ) 
2 — 1 

(1 — 0) 
«Карпати» (Львів) 

1 
1992 

31.05.1992 
Київ — НСК «Олімпійський» 

Глядачів: 12 000 
«Чорноморець» (Одеса) 

1 — 0 (0 — 0) 
(д.ч.) 

«Металіст» (Харків) 
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НАЙКРАЩІ КОМАНДИ В ІСТОРІЇ КУБКА УКРАЇНИ (на 21.05.2013) 

М Команда У I В Н П МЗ МП РМ О 

1 «Динамо» Київ 22 117 91 13 13 283 69 214 286 
2 «Шахтар» Донецьк 22 121 86 18 17 273 92 181 276 
3 «Дніпро» Дніпропетровськ 22 97 56 15 26 160 104 56 183 
4 «Таврія» Сімферополь 22 82 46 15 21 135 86 49 153 
5 «Карпати» Львів 22 77 40 10 27 118 88 30 130 
6 «Металург» Запоріжжя 22 72 38 10 24 113 79 34 124 
7 «Металург» Донецьк 19 67 36 10 21 104 86 18 118 
8 «Чорноморець» Одеса 22 78 38 10 30 134 84 50 124 
9 «Сталь» Алчевськ 22 64 35 8 21 111 74 37 113 

10 «Кривбас» Кривий Ріг 20 64 35 6 23 98 92 6 111 
11 «Ворскла» Полтава 22 68 35 8 25 91 83 8 113 
12 «Волинь» Луцьк 22 71 35 7 29 125 110 15 112 
13 «Металіст» Харків 22 68 29 14 25 91 85 6 101 

 

КРАЩІ БОМБАРДИРИ КУБКА УКРАЇНИ ЗА СЕЗОНАМИ 
Сезон Гравець Клуб Голи (пен.) Ігри 

1992 Олександр Заєць «Торпедо» (Запоріжжя) 6 8 
1992/1993 Віталій Парахневич СК «Одеса» 8 6 

1993/1994 
Олексій Антюхін «Таврія» (Сімферополь) 5 7 
Едуард Валенко ФК «Львів», Карпати» (Львів) 5 8 

1994/1995 Андрій Шевченко «Динамо-2», «Динамо» (Київ) 6 8 

1995/1996 

Олександр Паляниця «Дніпро» (Дніпропетровськ) 4 3 

Олександр Перенчук «Нива» (Миронівка) 4 3 
Олександр Ігнатьєв «Нива» (Миронівка) 4 3 

1996/1997 Яків Кріпак «Металург» (Запоріжжя) 5 6 
1997/1998 Андрій Шевченко «Динамо» (Київ) 8 8 

1998/1999 
Артем Лопаткін «Сталь» (Алчевськ) 8 6 

Вячеслав Терещенко СК «Одеса» 8 (1) 10 

1999/2000 
Максим Шацьких «Динамо» (Київ) 4 4 

Валентин Полтавець «Металург» (Запоріжжя) 4 (3) 4 
2000/2001 Андрій Воробей «Шахтар» (Донецьк) 6 5 

2001/2002 
Євген Арбузов «Титан» (Армянськ) 5 (1) 4 

Андрій Воробей «Шахтар» (Донецьк) 5 6 

Максим Шацьких «Динамо» (Київ) 5 6 

2002/2003 
Андрій Воробей «Шахтар» (Донецьк) 5 (1) 6 

Максим Шацьких «Динамо» (Київ) 5 7 
2003/2004 Олександр Косирін «Чорноморець» (Одеса) 5 (1) 6 

2004/2005 Діого Рінкон «Динамо» (Київ) 6 (2) 7 
2005/2006 Клебер «Динамо» (Київ) 5 5 

2006/2007 Руслан Левіга «Іллічівець» (Маріуполь) 6 5 
2007/2008 Володимир Коритько «Чорноморець» (Одеса) 5 (3) 5 

2008/2009 Андрій Ярмоленко «Динамо» (Київ) 5 3 
2009/2010 Олександр Ковпак «Таврія» (Сімферополь) 5 (1) 4 
2010/2011 Андрій Олійник «Карпати» (Яремче) 5 3 

2011/2012 Майкон «Волинь» (Луцьк) 5(1) 4 

2012/2013 
Луїс Адріано «Шахтар» Донецьк 4 5 

Алекс Тейшейра «Шахтар» Донецьк 4 5 
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НАЙКРАЩІ БОМБАРДИРИ В ІСТОРІЇ КУБКА УКРАЇНИ 

 
Гравець Клуб Голи 

1 
Андрій 

Воробей 
«Шахтар» Д, «Шахтар-2», «Дніпро» Дн, «Арсенал» К 25 

2-3 

Максим 
Шацьких 

«Динамо» К, «Арсенал» К 23 

Олександр 
Паляниця 

«Дніпро» Дн, «Верес», «Карпати» Л,  
«Кривбас»,  «Металіст»  

22 

4 
Андрій 

Шевченко 
«Динамо-2», «Динамо» К 21 

5 
Сергій 

 Ребров 
«Шахтар» Д, «Динамо» К 20 

6 
Андрій 

Покладок 
«Скала» С, «Карпати» Л, «Металург» Д, ПФК 

«Олександрія», «Рава», «Галичина» Л 
19 

7 
Олег 

 Матвєєв 
«Динамо» К, «Шахтар» Д, «Кремінь», «Металург» З,  

«Металург» Д 
17 

8-9 

Олексій 
Антюхін 

«Металург» З, «Таврія» С, «Динамо» К, «Ворскла» 16 

Богдан  
Єсип 

«Динамо-3», «Динамо-2», «Зірка», «Карпати» 
Л, «Закарпаття», «Нафтовик-Укрнафта» 

15 

10 
Валентин 

Полтавець 
«Космос» Пг, «Металург» З, «Віктор» З, «Дніпро» Дн, «Чорноморець» 

Од, «Дністер» Ов 
15 

 

ГВАРДІЙЦІ В ІСТОРІЇ КУБКА УКРАЇНИ 

 
Гравець Клуб Ігри 

1 Руслан Костишин «Адвіс», «Поділля» Хм, ЦСКА, «Дніпро» Дн, «Кривбас» 63 

2 
Олександр 

Чижевський 
«Карпати», «Шахтар» Д, «Металург» З, 

«Таврія», «Волинь», «Закарпаття» 
58 

3-5 

Олександр Головко «Таврія» С, «Динамо» К 56 

Геннадій Зубов 
«Сталь» А, «Шахтар» Д, «Іллічівець», «Металург» Д, 

«Зоря» Л, «Комунальник» 
56 

Олександр 
Шовковський 

«Динамо» К 56 

6 Володимир Єзерський 
«Гарай», «Карпати» Л, «Динамо» К, «Кривбас», 

«Дніпро» Дн, «Шахтар» Д 
55 

7-8 
Віталій Рева 

«Поліграфтехніка», ЦСКА, «Динамо» К, «Таврія» С, 
«Арсенал» К 

54 

Дмитро Шутков «Шахтар» Д 54 

9 Андрій Воробей 
«Шахтар» Д, «Шахтар-2», «Дніпро» Дн, 

«Арсенал» К, «Металіст» Х 
53 

10-11 
Сергій Ребров «Шахтар» Д, «Динамо» К 51 

Михайло Старостяк «Прикарпаття», «Шахтар» Д, «Кривбас» 51 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«ДЕСНА» 
 

Чернігів 

  

Воротарі 
БИЧКО Андрій 03.04.1990 №12 
ГУРІН Роман 09.05.1981 №1 
ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.1988 №30 

Захисники 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.1989 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.1987 №13 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.1988 №28 

СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій 19.11.1994 №19 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.1989 №23 

ХРИСТУСЬ Ігор 11.02.1987 №3 
Півзахисники 

БУКА Ігор 21.03.1990 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.1985 №21 
ГОРВАТ Олександр 17.06.1995 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.1988 №25 
ДАВИДЕНКО Євген 13.01.1990 №5 

ДОВБУН Сергій 08.03.1991 №11 
МАТВВІЇВ Валерій 14.06.1992 №8 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.1989 №22 

СУХОРУКОВ Владислав 09.01.1993 №29 
ЧЕРНІК Ігор 28.06.1984 №14 

Нападаючі 

ГАРАНЯН Григорій 11.01.1987 №34 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.1982 №9 
ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій 04.03.1985 №27 
ЦЕХМІСТЕР Володимир 06.03.1993 №26 

Воротарі 
ФЕДОРЕНКО Андрій 09.01.1984 №1 

ШЕВЧЕНКО Олег 23.04.1988 №13 
Захисники 

КАВАЦІВ Ярема 10.02.1986 №22 
МЕЛЬНИК Вадим 16.05.1980 №4 

СТЕЦЕНКО Олександр 02.03.1990 №6 
ЧУЛАНОВ Володимир 12.10.1985 №5 

ЩЕДРАКОВ Павло 17.01.1985 №3 
БІЛИЙ Іван 27.01.1988 №8 

РУСТАМОВ Тимур 08.03.1989 №21 
Півзахисники 

БОВТРУК Вадим 18.08.1991 №11 
ЖУК Вадим 15.04.1991 №2 

КАРТУШОВ Єгор 05.01.1991 №12 
ЛУЦЕНКО Роман 20.01.1985 №16 

СІРИЙ Ілля 02.08.1995 №26 
МАЧУЛЕНКО Роман 26.07.1992 №17 
ГУЛОРДАВА Леван 16.05.1988 №18 

Нападаючі 
КОЗАК Михайло 20.01.1991 №7 

КОНДРАТЮК Петро 21.04.1979 №9 
МАЛЮК Андрій 14.04.1988 №19 

АГАПОВ Микола 13.11.1993 №23 
ПЛЕШАКОВ Юрій 29.08.1988 №20 

ФУРТА Юрій 31.05.1988 №15 
ЧЕПУРНЕНКО Євгеній 06.09.1989 №14 

 

 
Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Олександр РЯБОКОНЬ 

  


