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КЛАССИЧЕСКАЯ
БИТВА

«Динамо» и «Шахтер» 
заслуженно занимают две 
верхние строки в турнирной 
таблице Премьер-лиги. 
Предстоит классическая 
очная встреча лидеров гонки 
за чемпионство. При этом 
с третьей позиции команду 
Мирчи Луческу преследует 
«Днепр», имеющий 
возможность побороться 
за что-то большее, нежели 
бронза. С «Динамо» и 
«Шахтером» днепропетровцы 
сыграют в 24-м и 25-м турах 
соответственно.

«Шахтер» – «Динамо». 
Подопечные Сергея 
Реброва имеют 5 очков 
преимущества перед 
«горняками». Расстояние 
сократилось после 19-го 
тура, когда дончане 
уверенно обыграли 
«Черноморец», а 

«Динамо» в Киеве 
сыграло 2:2 с 

«Зарей».

Киевляне в 
нынешнем 
чемпионате 

не потерпели 
ни одного 

поражения, все 
их потери свелись к 

ничьим – таковых было 
зафиксировано 4. В матчах 
«Шахтера» победитель 
не определился дважды, 
«оранжево-черные» 
трижды проиграли и 
имеют всего на одну 
победу меньше, чем у 
главного конкурента.

В первом круге команды 
встретились в 8-м 
туре. В матче на НСК 
«Олимпийский» все решил 
единственный гол Домагоя 
Виды вскоре после того, 
как «Шахтер» остался в 
численном меньшинстве 
из-за удаления Вячеслава 
Шевчука.

Предстоящий поединок 
претендует на статус 
ключевого и решающего 
в борьбе за место на 
вершине. «Шахтеру» 
обязательно необходимо 
выигрывать, дабы 
сократить разрыв до 
минимальных двух 
очков. Для «Динамо» же 
довольно комфортным 
результатом может стать 
даже ничья.

*Данные по состоянию на 
13.04.2015
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«ШАХТЕР» – «ДИНАМО»:
ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Чемпионат Украины – 2014/15. 8-й тур
5 октября 2014 года. Киев. НСК «Олимпийский».
57 502 зрителя. +7 градусов
«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Вида (71)
«Динамо»: Рыбка, Данило, Мигель (Рыбалка, 80),
Драгович, Ленс (Гусев, 83), Ярмоленко (к), Сидорчук,
Кравец (Теодорчик, 78), Вида, Бурда, Беланда
Запасные: Шовковский, Безус, Буяльский, Хачериди
Главный тренер: Сергей Ребров
«Шахтер»: Каниболоцкий, Срна (к), Кучер, Ракицкий,
Шевчук, Степаненко, Илсиньо, Тейшейра, Коста
(Бернард, 80), Тайсон (Фернандо, 66), Адриано
Запасные: Пятов, Ордец, Фред, Марлос, Гладкий 
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Илсиньо (6), Адриано (16), Кравец (34), 
Шевчук (41), Тейшейра (58), Срна (64), Сидорчук (82),
Степаненко (85), Драгович (90), Ярмоленко (90+2)
Удаление: Шевчук (62, второе предупреждение)
Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Шахтер – Динамо | 26.04.2015 | 19:30
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Если же говорить о сюжете игры, то 
«Шахтер» сперва получил небольшое 
преимущество по части владения мячом, 
а затем создал два момента, в которых 
лишь чудом не открыл счет. Сначала 
Рыбка парировал дальний удар Тайсона, 
но мяч оказался чуть не на линии ворот, 
где Алексу Тейшейре не удался удар 
головой. А немного погодя Дарио Срна, 
как рукой, перевел мяч из одной части 
штрафной в другую. Ярослав Ракицкий 
замкнул бы подачу у дальней стойки, не 
вмешайся в ситуацию Данило Силва.

Отдадим должное «Шахтеру», который 
изо всех сил пытался спасти игру. 
«Горняки» упрямо лезли вперед, 
однако их героизм разбивался о 
самоотверженную игру динамовской 
обороны. И ведь был шанс забить! На 
85-й минуте в штрафную «Динамо» 
ворвался Степаненко и хлестко 
пробил метров с 14 – снова Рыбка 
продемонстрировал отличную реакцию, 
а Илсиньо на добивании был неточен. 
1:0 – «Динамо» обыграло команду 
Луческу в чемпионате впервые за три с 
половиной года и потеснило дончан со 
второй строчки.

Сразу после стартового свистка можно 
было почувствовать особую атмосферу, 
которая царит только на матчах этих 
команд. «Шахтер» атаковал острее, а 
свой первый момент «горняки» создали 
на 13-й минуте. После подачи Шевчука 
бил головой Адриано, но мяч пролетел 
чуть выше ворот. Ответа «Динамо» 
пришлось ждать долго. Если быть 
объективным, то по-настоящему голевых 
моментов у ворот Каниболоцкого не 
было, но игра проходила на высоких 
скоростях, а поэтому под давлением 
были обе команды.

ПРЕССА
О МАТЧЕ
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Мирча ЛУЧЕСКУ (Румыния)
Дата рождения: 29.07.1945

Главный тренер

Карьера игрока:
«Динамо» (Бухарест), 
«Штиинта» (Бухарест), 
«Политехника» (Бухарест), 
«Корвинул» (Хунедоара, Румыния).
В Высшей лиге чемпионатов
Румынии провел 362 матча, 
забил 78 мячей.

Карьера тренера:
«Корвинул» (Хунедоара, Румыния), сборная Румынии, «Динамо» (Бухарест),
СК «Пиза» (Италия), «Брешиа» (Италия), «Реджана» (Италия), «Рапид» (Бухарест), 
«Интер» (Италия), «Галатасарай» (Турция), «Бешикташ» (Турция).  
С мая 2004 года гл. тренер «Шахтера».
Титулы: Обладатель Кубка УЕФА 2008/09 гг.  Обладатель Суперкубка УЕФА 2000 г. Чемпион 
Румынии 1990, 1999 гг. Чемпион Турции 2002, 2003 гг. Чемпион Украины 2005, 2006, 
2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. Обладатель Кубка Румынии 1986, 1988, 1990, 
1998 гг. Обладатель Суперкубка Румынии 1999 г. Обладатель Кубка Украины 2004, 2008, 
2011, 2012, 2013 гг. Обладатель Суперкубка Украины 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 гг. 
Лучший тренер Турции 2001, 2002,  2003 гг. Лучший тренер Украины 2005/06, 2007/08, 
2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 гг. Заслуженный тренер Украины.

Выступал за национальную
сборную Румынии - 
провел 74 игры, забил 9 мячей.
В еврокубках провел 15 матчей,
забил 3 мяча.
Титулы: шестикратный чемпион
Румынии, двукратный обладатель  
Кубка Румынии, лучший футболист
Румынии 1969 года.
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Дата рождения:
28.10.85
Страна:
Украина
Рост:
185 см
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Донецк)
Матчи в ЧУ:
138/7

защитник

Ф
РЕ

Д

8
Дата рождения:
05.03.93
Страна:
Бразилия
Рост:
169 см
Предыдущий клуб:
«Интернасьональ»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
40/3

полузащитник
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6
Дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
Рост:
181 см
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
156/6

полузащитник

ВЕ
ЛЛ
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Н

ГТ
ОН

7
Дата рождения:
06.02.92
Страна:
Бразилия
Рост:
165 см
Предыдущий клуб:
«Флуминенсе»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
11/4

полузащитник

Лу
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О

9
Дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
Рост:
183 см
Предыдущий клуб:
«Интернасьональ» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
158/76

нападающий
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10

Дата рождения:
07.06.88
Страна:
Бразилия
Рост:
174 см
Предыдущий клуб:
«Металлист»
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
68/13

Дата рождения:
08.09.92
Страна:
Бразилия
Рост:
164 см
Предыдущий клуб:
«Атлетико Минейро»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
29/2

полузащитник

полузащитник

13
Дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
Рост:
184 см
Предыдущий клуб:
«Днепр» 
(Днепропетровск)
Матчи в ЧУ:
194/6

защитник
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5
Дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
Рост:
184 см
Предыдущий клуб:
«Металлист» 
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
167/8

защитник

Ф
ЕР

НА
НД

О

17
Дата рождения:
04.03.92
Страна:
Бразилия
Рост:
175 см
Предыдущий клуб:
«Гремио»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
26/2

полузащитник

НАШИ ПАРНИ
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ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА:

ДАННЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.04.2015

ДЕ
Н

ТИ
Н

ЬО

89
Дата рождения:
19.01.89
Страна:
Бразилия
Рост:
176 см
Предыдущий клуб:
«Коринтианс»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
30/5

полузащитник

И
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18
Дата рождения:
08.07.92
Страна:
Украина
Рост:
194 см
Предыдущий клуб:
«Ильичевец»
(Мариуполь)
Матчи в ЧУ:
48/3

защитник
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23
Дата рождения:
29.01.95
Страна:
Украина
Рост:
187 см
Предыдущий клуб:
«Арсенал»
(Киев)
Матчи в ЧУ:
3/-4

вратарь

Ду
гл

ас
  К

ОС
ТА
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ЛА
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ИЙ

Дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
Рост:
170 см
Предыдущий клуб:
«Гремио»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
136/28

Дата рождения:
24.08.87
Страна:
Украина
Рост:
187 см
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
Матчи в ЧУ:
242/71

20 полузащитник

21 нападающий

ТА
Й

СО
Н

28
Дата рождения:
13.01.88
Страна:
Бразилия
Рост:
172 см
Предыдущий клуб:
«Металлист»
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
104/20

полузащитник

Ан
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  П

ЯТ
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30
Дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
Рост:
190 см
Предыдущий клуб:
«Ворскла»
(Полтава)
Матчи в ЧУ:
205/-136

вратарь
Ал

ек
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 Т
ЕЙ

Ш
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29
Дата рождения:
06.01.90
Страна:
Бразилия
Рост:
173 см
Предыдущий клуб:
«Васко да Гама»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
125/39

полузащитник

И
ЛС

И
Н

ЬО

77
Дата рождения:
12.10.85
Страна:
Бразилия
Рост:
178 см
Предыдущий клуб:
«Интернасьональ» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
107/17

полузащитник

Ви
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ор
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ОВ
А

ЛЕ
Н
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74
Дата рождения:
14.02.96
Страна:
Украина
Рост:
182 см
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
1/0

полузащитник

АЗ
ЕВ

ЕД
О

66
Дата рождения:
05.02.86
Страна:
Бразилия
Рост:
173 см
Предыдущий клуб:
«Металлист»
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
41/0

защитник31
Дата рождения:
11.01.90
Страна:
Бразилия
Рост:
177 см
Предыдущий клуб:
«Брага»
(Португалия)
Матчи в ЧУ:
16/3

защитник

И
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Н
А

33
Дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
Рост:
178 см
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
Матчи в ЧУ:
284/30

защитник
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Й

32
Дата рождения:
16.05.88
Страна:
Украина
Рост:
193 см
Предыдущий клуб:
«Днепр» 
(Днепропетровск)
Матчи в ЧУ:
60/-48

вратарь
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38
Дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
Рост:
186 см
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
95/7

защитник

Яр
ос

ла
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44
Дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
Рост:
180 см
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
133/5

защитник

Кубок УЕФА
2009

Чемпион Украины
2002  2005  2006
2008  2010  2011
2012  2013  2014

Кубок Украины
1995  1997  2001
2002  2004  2008
2011  2012  2013

Суперкубок Украины
2005  2008  2010
2012  2013  2014

Кубок СССР
1961  1962  1980
1983

Суперкубок СССР
1984
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ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

ПРИНЦИП 
ДАРИО

Предстоящий поединок 
станет для капитана 
«Шахтера» Дарио Срны… 
42-м в его карьере матчем 
с киевским «Динамо»! 
За без малого 11 лет 
выступлений в составе 
«оранжево-черных» 
хорват прослыл настоящей 
грозой столичного клуба. 
О принципиальности 
противостояния, 
бойцовском характере, 
памятных мячах Дарио – 
в рубрике «Центр 
внимания».
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Свой первый поединок с «Динамо» Срна провел 

5 октября 2003 года
Тогда на поле стадиона имени Валерия 

Лобановского хорват отыграл 25 минут – Бернд 
Шустер выпустил его вместо Андрея Воробья. Та 
встреча чемпионата завершилась вничью 1:1.

По состоянию же на сегодня за плечами
у Дарио уже 41 украинское «классико»:

Турнир Матчи с «Динамо»

Чемпионат Украины 24

Кубок Украины 10

Суперкубок Украины 5

Кубок УЕФА 2

Отдельной строкой следует упомянуть 
лидерскую роль 33-го номера «Шахтера». 
Итак, Срна провел с капитанской повязкой 
26 предыдущих матчей с «Динамо» 
подряд начиная с 11 ноября 2007 года! 
Характерной иллюстрацией станет 
количество тренеров, которые за это время 
менялись у руля киевской команды: Олег 
Лужный, Юрий Семин (оба – по 2 раза), 
Валерий Газзаев, Олег Блохин и Сергей 
Ребров.

Поединки с «Динамо» – это всегда 
запредельный настрой, накал и уровень 
самоотдачи. Исторически сложилось так, 
что Срна едва ли не в каждом «классико» 
был одним из главных действующих лиц. И 
забивал важнейшие мячи!

Цитата:
– Когда я брал мяч у 
Фернандиньо, сказал: 
если сейчас не забью, то 
больше бить штрафные не 
буду. Честно! Вот так все и 
получилось. Динамовцы 

знают, что в Донецке непросто 
играть с «Шахтером»: взять 
какие-то очки или добиться 
положительного результата. 
Мы – лучшая команда 
Украины.

ЭПИЗОД 1

ЭПИЗОД 3

ЭПИЗОД 2

28 октября 2009 года
Кубок Украины. 1/4 финала
Донецк. «Донбасс Арена»
«Шахтер» – «Динамо» – 2:0

1:0 Срна (23-я минута)

Этот гол стал победным для 
«Шахтера» в важнейшем 
четвертьфинале Кубка 
страны. На 23-й минуте 
Илсиньо после точного 
перевода Ракицкого на 

правый фланг головой 
сбросил мяч на ход капитану, 
Дарио ворвался в штрафную 
киевлян и первым же 
касанием прицельно пробил в 
ближний угол ворот Богуша.

Цитата:
– Если честно, не ожидал этого. Но знал, 
что придет тот день, когда я забью на 
«Донбасс Арене»! Самое главное, что мы 
выиграли сегодня. Показали характер и 
провели матч лучше, чем соперник.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
*Забитый мяч стал первым 
для Срны на открытой в 
августе «Донбасс Арене»*

23 сентября 2012 года
Кубок Украины. 1/16 финала
Донецк. «Донбасс Арена»
«Шахтер» – «Динамо» – 4:1

4:1 Срна (83-я минута)

Штрафной за 7 минут до конца. Дарио роскошным ударом 
перебросил стенку в правый от Шовковского угол и 
установил окончательный счет матча – разгром 4:1.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
*После данного поединка 
был отправлен в отставку 
главный тренер «Динамо» 
Юрий Семин*

Цитата:
– Тремулинас 
сказал, что меня 
не знает. Но я 
считаю, что мы 
сегодня хорошо 
познакомились. Я 
его очень хорошо 
знаю.

4 августа 2013 года
Чемпионат Украины. 4-й тур

Донецк. «Донбасс Арена»
«Шахтер» – «Динамо» – 3:1

1:0 Срна (2-я минута)

Вновь Дарио 
положил 
начало 
уверенной 
победе 
«Шахтера» 
на «Донбасс 
Арене». 
Французский 
защитник 
«Динамо» 
Тремулинас 
сфолил на 
Косте вблизи 
собственной 
штрафной. А 
обводящий 
удар Дарио 
со стандарта 
в левый от 
вратаря угол 
оказался 
неберущимся 
для Коваля!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
*В первом тайме Срна 
мог оформить и дубль, но 
после еще одного классно 
исполненного капитаном 
штрафного удара 
«Динамо» спасла штанга*
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Первый триумф «Шахтера» в 
чемпионате Украины – весьма 
показательный пример. За шесть 
туров до конца сезона – 2001/02 
дончане занимали вторую позицию 
с активом в 48 очков. На первой 
строчке расположилось «Динамо», 
набрав 52 балла. В оставшихся 
матчах «бело-синие» потеряли 
очки в поединке с «Таврией». Их 
игра с симферопольской командой 
завершилась со счетом 0:0. А 
решилось все в очном противостоянии 
грандов отечественного футбола. В 
предпоследнем туре «Шахтер» у себя 
дома обыграл киевлян – 2:0 и снял все 
вопросы на чемпионские притязания.

Похожая ситуация сложилась 
в конце сезона – 2005/06. За 
шесть туров до конца чемпионата 
Украины динамовцы были лидерами 
в турнирной таблице с 64 очками. 
«Горняки» на тот момент набрали 61. 
В оставшихся матчах у киевлян не 
обошлось без потерь. Они уступили 
«Днепру» – 2:0 и сыграли с «Таврией» –
0:0. «Оранжево-черные» тоже, 
в свою очередь, потеряли очки в 
противостоянии с «Ворсклой». Их 
встреча с полтавчанами завершилась 
нулевой ничьей. В итоге после 
предпоследнего тура оба соперника 
имели по 74 очка. Определить, кому 
достанется титул чемпиона, команды 

должны были в последнем туре. Тогда 
«Динамо» на своем поле принимало 
«Шахтер». Игра закончилась со 
счетом 2:2. И болельщикам подарили 
еще одно потрясающее зрелище – 
«золотой матч». В тот день Донецк 
радовался и пел! «Горняки» победили –
2:1. Решающий гол оформил нигериец 
Джулиус Агахова.

А в сезоне – 2009/10, когда до конца 
оставалось шесть туров, «Динамо» и 
«Шахтер» имели по 59 очков. Однако 
первое место было за киевлянами по 
количеству забитых и пропущенных 
мячей. По пути к финишу динамовцы 
оступились в матче с «Карпатами» –

1:0. А в предпоследнем туре в 
Донецке «оранжево-черные» 
переиграли «Динамо» со счетом 1:0. 
В итоге дончане набрали 77 очков, а 
их оппонент – 71.

В сезоне – 2011/12 на той же 
дистанции в шесть туров «Динамо» 
занимало первую строчку, набрав
64 балла. В активе «горняков» 
был 61. По традиции соперникам 
оставалось провести очную ставку. 
В тот день «Шахтер» на своем поле 
победил «бело-синих» со счетом 2:0. 
А в предпоследнем и последнем турах 
столичный клуб сыграл вничью с 
«Зарей» и «Таврией» соответственно.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

До конца сезона, 
с учетом матча с 
«Динамо», остается 
шесть туров. А 
значит, гонка за 
лидерскую позицию 
в чемпионате 
подходит к своему 
логическому 
завершению. Мы 
обратились к 
статистике и 
узнали, в каких 
случаях «горнякам», 
отставая по очкам, 
все-таки удавалось 
вырваться на первое 
место и стать 
чемпионами.

Чемпионский гол Агаховы 

Шахтер – Динамо | 26.04.2015 | 19:30

БИТВА
ЗА ЗОЛОТО
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СОПЕРНИК
Шахтер – Динамо | 26.04.2015 | 19:30

СОСТАВ «ДИНАМО»

Год основания: 1927
Цвета клуба: синий, белый
Домашние матчи проводит на
НСК «Олимпийский»
Вместимость арены: 70 050 зрителей
Главный тренер: Сергей Ребров
Официальный сайт: www.fcdynamo.kiev.ua

ФК «ДИНАМО» (КИЕВ)

Достижения команды:
Чемпион Украины – 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2003, 2004, 2007, 2009
Обладатель Кубка Украины – 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 
2005, 2006, 2007, 2014
Обладатель Суперкубка Украины – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011
Чемпион СССР – 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 
1981, 1985, 1986, 1990
Обладатель Кубка СССР – 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 
1987, 1990
Обладатель Суперкубка СССР (Кубка сезона) – 1980, 1985, 1986
Обладатель Кубка кубков – 1975, 1986
Обладатель Суперкубка УЕФА – 1975

НАЧИНАЮЩИЙ МАСТЕР

Болельщики «Динамо» долго 
ждали момента, когда их команда 
вернется в гонку за чемпионство. 
Случилось это при Сергее Реброве. 
Выдающийся в прошлом нападающий 
и голеадор «бело-синих» сейчас – 
молодой, начинающий тренер. Он 
работал в штабе Олега Блохина, 
после увольнения которого был 
назначен исполняющим обязанности 
наставника. А добившись первого 
успеха и завоевав с «Динамо» Кубок 
Украины, Ребров получил возможность 
стать полноценным главным тренером.

Ожидание результата в Киеве 
сейчас велико как никогда. 
Болельщики пристально следят 
за выступлениями «Динамо» в 
чемпионате Украины и Лиге Европы. 
В еврокубках киевляне добрались 
до стадии четвертьфинала. Теперь 
команду ожидает сложнейший 
отрезок сезона. Впрочем, это 
не пугает Реброва, который 
за сверхнасыщенную карьеру 
футболиста прошел через большое 
число гонок за медали и испытаний 
топ-матчами.

МЕСТО

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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№ Игрок Дата рождения Рост Вес
Вратари

1 Александр Шовковский (Украина) 02.01.1975 191 87
23 Александр Рыбка (Украина) 10.04.1987 193 90
72 Артур Рудько (Украина) 07.05.1992 192 81

Защитники
2 Данило Силва (Бразилия) 24.11.1986 185 70
5 Виторину Антунеш (Португалия) 01.04.1987 175 69
6 Александар Драгович (Австрия) 06.03.1991 190 82

24 Домагой Вида (Хорватия) 29.04.1989 182 71
26 Никита Бурда (Украина) 24.03.1995 187 80
27 Евгений Макаренко (Украина) 21.05.1991 186 73
30 Бетао (Бразилия) 11.11.1983 180 77
34 Евгений Хачериди (Украина) 28.07.1987 197 80

Полузащитники
4 Мигел Велозу (Португалия) 11.05.1986 180 79
7 Джермейн Ленс (Нидерланды) 24.11.1987 178 80

16 Сергей Сидорчук (Украина) 02.05.1991 185 70
17 Сергей Рыбалка (Украина) 01.04.1990 177 71
19 Денис Гармаш (Украина) 19.04.1990 186 75
20 Олег Гусев (Украина) 25.04.1983 179 74
28 Евгений Чумак (Украина) 25.08.1995 181 73
29 Виталий Буяльский (Украина) 06.01.1993 175 62
45 Владислав Калитвинцев (Украина) 04.01.1993 180 73
90 Юнес Беланда (Франция) 25.02.1990 175 75

Нападающие
10 Андрей Ярмоленко (Украина) 23.10.1989 187 76
22 Артем Кравец (Украина) 03.06.1989 185 74
85 Дьемерси Мбокани (ДР Конго) 22.11.1985 185 79
91 Лукаш Теодорчик (Польша) 03.06.1991 185 76



15

www.shakhtar.com

10

17
2

САШО

Более 
авторитетного 
футболиста в 
составе «Динамо», 
нежели Александр 
Шовковский, не 
сыскать. Голкиперу 
киевлян в январе 
исполнилось 40 лет, 
однако он по-прежнему 
номер один в команде 
и толком не подпускает к 
стартовому составу никого из 
конкурентов. За спиной СаШо, 
как называют его болельщики, 
в резерве находится такой 
мастеровитый кипер, как 
Александр Рыбка.

ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ

Недавно Ребров, комментируя 
игру Сергея Рыбалки на новой 
позиции, вспомнил, что раньше 
тот любил завершать атаки, 
больше действовать впереди и 
использовать свой хороший удар. 
Но, по словам наставника «Динамо», 
его подопечный справился с 
первоначальным дискомфортом и 
теперь получает удовольствие от 
выступлений в новом амплуа.

Все это заметно даже по количеству 
поединков, в которых Ребров 

выпускал Рыбалку на поле: 15 из 
17. В текущем сезоне Сергей голов 
не оформлял, но приносил немало 
пользы команде в середине поля. 
Отобрать мяч, развернуть атаку – это 
все о Рыбалке. Он серьезно вырос по 
уровню игры и теперь надеется на 
возможный вызов в национальную 
сборную. «Я не вижу, в чем уступаю 
своим конкурентам в опорной зоне. 
Уверен в своих силах и делаю все, что 
требует тренерский штаб «Динамо». 
Если играю в основе, значит, делаю 
это хорошо», – говорит Сергей.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ДАНИЛО
Бразильский защитник Данило Силва 
появился в «Динамо» пять лет назад. 
Приобретали его при Валерии Газзаеве 
явно не для того, чтобы мариновать на 
скамейке запасных. Данило стал играть 
в основном составе на правом фланге. 
В его стиле – биться за каждый мяч, 
сопровождать соперника до конца и по 
возможности поддерживать атаки своей 
команды. При этом Силва довольно 
техничный и скоростной защитник. В 
текущем сезоне он провел все поединки 
чемпионата Украины.

1
Стоит ли говорить о том, что 
Шовковский – рекордсмен «Динамо»? 
Иначе и быть не может в случае с игроком, 
который беспрерывно защищает цвета одной 
команды свыше двадцати лет! С годами Александр 
не утратил отменную реакцию, но приобрел 
огромный опыт и умение читать игровые эпизоды 
наперед. Это харизматичный лидер команды, слово 
которого для партнеров во время матча – закон.

ЛИДЕР АТАКИ

Андрей Ярмоленко – одно 
из главных действующих лиц 
киевской команды в атаке. 
С ним и без него коллектив 
выглядит по-разному. 
Ярмоленко вносит креатив в 
действия «Динамо» впереди, 
используя свои лучшие 
качества: скорость и видение 
обстановки на поле, технику 
и работу с мячом. Он занимает 
позицию правого атакующего 

полузащитника в клубе и сборной, 
но ситуативно способен действовать 
в любой точке вблизи чужой штрафной.

Основная «фишка» Ярмоленко – 
дальний удар после смещения с фланга 
к центру. Фактически в каждой игре 
чемпионата Андрей более-менее 
успешно использует этот прием. 
Аналогичным образом он оформил 
гол в ворота английского «Эвертона». 
При этом также не стоит забывать, 
что Ярмоленко – лучший бомбардир 
Премьер-лиги в текущем сезоне.
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СУПЕРДЕРБИ!
Со времен независимости Украины «горняки» играли с «Динамо» в 
различных турнирах 66 раз. На апрель таких встреч пришлось 8: семь 
в чемпионате страны и одна в Кубке УЕФА. О еврокубковом поединке 
мы сегодня и поговорим. 30 апреля 2009 года состоялась первая игра 
полуфинала Кубка УЕФА. Вспоминаем, как это было. 

30 апреля
2009 года. Киев. 

«Динамо» – 
«Шахтер» – 1:1.

16 700 человек

Голы: 1:0 Чигринский
(22, автогол), 1:1 
Фернандиньо (68)

«Динамо». Киевляне 
впервые пробились 
в 1/2 финала Кубка 
УЕФА. В шести 
последних домашних 
еврокубковых матчах 
подопечные Семина 
неизменно забивали 
как минимум один мяч.

«Шахтер».
Дончане также 
впервые вышли в 
полуфинал Кубка 
УЕФА. Если брать в 
расчет последние семь 
игр в еврокубках на 
выезде, то «горняки» 
победили в трех из 
них. Две победы при 
этом отпраздновали 
на групповой 
стадии Лиги 
чемпионов.

Мирча Луческу:

– Очень хорошо, что две команды 
пробились в полуфинал Кубка УЕФА. 
Большая ответственность лежит 
на «Шахтере» и «Динамо», за 
противостоянием будет наблюдать 
практически вся Европа. С одной стороны, 
это, конечно, честь, что обе команды 
дошли до этой стадии и на своем пути 
обыграли такие хорошие европейские 
клубы. Для меня это игра европейского 
уровня, а не локальное дерби. Задача 
обеих команд – соответствовать тому, 
куда мы пробились, то есть полуфиналу 
Кубка УЕФА.

Накануне игры

Приезд «Шахтера» в Киев в преддверии еврокубкового матча вызвал 
еще больший ажиотаж, чем обычно. Представители СМИ дежурили 
буквально на каждом столичном углу, чтобы ничего не пропустить. 
И открытая часть тренировки «горняков» полностью оправдала 
их ожидания. Журналисты, оставшиеся на нее, должны были быть 
«признательны» хулиганам, забросившим со стороны парка, к 
которому примыкает стадион, дымовые шашки. Вот оно, свидетельство 
нешуточного накала страстей вокруг матча. Но шашки стали не 
единственным тому подтверждением. В один из спортивных магазинов в 
центре города, рискнувший выставить на продажу футболки «Шахтера», 
поступил анонимный звонок: требовали убрать атрибутику донецкого 
клуба, обещая в противном случае побить витрины.

Газон стадиона им. Лобановского был позитивно оценен Мирчей 
Луческу. Наплывавшая на киевскую арену свинцовая туча (притом что 
прогнозы уверенно пророчили на этот день безоблачную погоду) ни у 

кого не вызвала тревоги. На тренировку своей команды прибыл 
президент «Шахтера» Ринат Ахметов. Пообщавшись с прессой, 

он сосредоточился на занятиях подопечных Мирчи Луческу. 
Президент пил 
чай, общался 

с менеджерами 
клуба, тепло 

разговаривал 
с игроками, 

подбадривал всех своим 
спокойствием и уверенным 

видом. Само же занятие прошло 
традиционно: энергично и деловито.

В ответной встрече в Донецке «горняки» открыли счет уже на 17-й минуте – Жадсон 
уверенно расписался в воротах Станислава Богуша. На 47-й минуте Бангура удалось 
сравнять счет, но финальную точку в этом матче поставил Илсиньо – его удар на 89-й 
минуте пришелся прямо в цель. 7 мая 2009 года «Шахтер» впервые в истории вышел в 
финал Кубка УЕФА.
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67-я минута. Сравняли. Срна на своем 
фланге положил начало голевой атаке, отдав 
мяч Жадсону. Восьмой номер «горняков» 
передал на Виллиана, который в одиночку 
ворвался в штрафную площадь динамовцев. 
Бразилец несколько мгновений принимал 
решение и в итоге отпасовал во вратарскую 
на подключившегося Фернандиньо, который в 
борьбе с Бетао в падении отправил мяч в сетку 
ворот «Динамо».

80–90-я минуты. Обе команды заметно 
подустали. Как результат – снижение темпа 
игры, большое количество мелких фолов и 
неточных передач.

Лучший в матче – Жадсон.

После стартового свистка

1–10-я минуты. Команды начали 
матч в невысоком темпе. 
В первой десятиминутке 
встречи борьба велась в 
середине поля. Соперники 
играли настолько плотно друг 
с другом, что потеря мяча у обеих 
команд следовала уже после двух-
трех передач.

13-я минута. Первый острый 
момент у ворот «Шахтера». Хюбшман 
в нескольких метрах от своей 
штрафной площади сфолил на 
Бангура. Удар Алиева со стандарта 
пришелся немного выше ворот.

21-я минута. Алиев с дальней 
дистанции со штрафного сильно 
пробил в сторону ворот «Шахтера». 
Милевский на дальней штанге из-под 
Чигринского подставил ногу под 
удар партнера и переправил мяч в 
сетку ворот Пятова – 1:0.

29-я минута. Первая «проба 
пера» в исполнении «Шахтера». 
Фернандиньо принял мяч на 
линии штрафной площади хозяев, 
обманным движением обыграл 
Алиева и нанес удар по воротам 
«Динамо». Богуш лишь со второй 
попытки смог зафиксировать мяч.

45+2-я минута. В концовке первого 
тайма динамовцы взяли в оцепление 
штрафную площадь «горняков», 
подав целую серию угловых ударов.

47-я минута. «Горняки» заработали 
опасный штрафной метрах в 25 от 
ворот «Динамо». Дарио Срна прямым 
ударом запустил мяч немного выше 
ворот. 

52-я минута. Шанс у «Динамо». 
Милевский, оторвавшись от 
опекавшего его Чигринского, в 
падении замкнул передачу Алиева со 
штрафного – неточно.

После поединка

Мирча Луческу:

– Была очень сложная игра для 
обеих команд. «Динамо» лучше 
выглядело в первом тайме. 
Хотя, честно говоря, когда 
они создали первый опасный 
момент, тогда же и забили. 
Мы действовали не очень 
уверенно, допускали совсем 
не обязательные ошибки при 
обработке и передаче мяча. 

Было видно, что на ребят сильно 
давил результат. Во втором 
тайме все изменилось. Мы 
больше контролировали игру, 
чем «Динамо». И тот прессинг, 
который киевляне осуществляли 
в первом тайме, во втором 
совсем у них не получился. 
Думаю, счет соответствует тому, 
что сегодня было на поле.

День матча
С каждым часом накал страстей в столице 
только возрастал. По пути на стадион дина-
мовские фаны забросали клубный автобус 
«Шахтера» камнями. Впрочем, все это только 
подзадоривало «горняков»: «Дерби! «Класси-
ко»!» – веселились бразильцы.

Примечательно, что после игры дал ей оценку Сергей Ребров – как 
футболист, в свое время выступавший и за «Шахтер», и за «Динамо».

– Нужно понимать, что это полуфинал Кубка УЕФА, тем более в одной 
паре сошлись соперники, которым друг на друга настраиваться не 
стоит. Поэтому команды вряд ли рассчитывали играть в зрелищный 
футбол. Если говорить о шансах этих двух клубов, то я склоняюсь к 
тому, что они, как и прежде, равны. Скорее всего, в ответном поединке 
«Шахтер» будет играть от обороны и удерживать добытый в Киеве 
результат. Понятное дело, у «горняков» есть какое-то преимущество 
перед киевлянами. Если же говорить о персоналиях, то в «Шахтере» 
трудно выделить кого-то. Вся команда сыграла надежно, уверенно. 
Я уже говорил, что матч не был богат голевыми моментами, и при 
этом «горняки» сумели выжать максимум, чем и решили исход 
поединка. Наверное, в этом и есть подтверждение класса команды – 
использовать выпадающие моменты.

Юрий Семин:

– На мой взгляд, матч 
выдался очень нервным. 
Конечно, футболисты не 
справились с подобным 
напряжением, и поэтому 
мы не показали своей 
лучшей игры. Хотя 
моменты, чтобы удвоить 
преимущество, у нас 
были. Во втором тайме 
мы непонятным образом 
сели на свою половину 
поля и отдали инициативу 
«Шахтеру», который свой 
единственный момент в 
матче реализовал.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Жадсон
Луис Адриано
Андрей Воробей
Алекс Тейшейра
Сергей Попов
Мариуш Левандовски
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В 
се

зо
не

 –
 

СЛЕДЫ ЖАДСОНА

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
«ШАХТЕРА» В МАТЧАХ
С «ДИНАМО» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ:

Бе
з 

ма
ло

го
 

77 

лет назад 
состоялся 
первый матч 
«горняков» с 
динамовцами

15 

матчей 
завершились 
победой 
«Шахтера»,

19 – выигрышем киевлян. 
Е щ е  1 2  п о е д и н к о в 
закончились миром

46 

Во 

1:0 4 -й 

4 

3:3 

Встреча 
первого круга 
завершилась 
победой 
киевлян 

раз «Шахтер» Мирчи 
Луческу встретится 
с «Динамо» Сергея 
Реброва

– самый 
популярный 
итог 
украинского 
«классико» 2-й 

минуте был забит 
самый ранний мяч в 
«классико». Его автор –
Дарио Срна

На 

раз встречались 
соперники

в чемпионатах Украины

– таков счет 
реализованных 
пенальти в матчах 
«Шахтера» с «Динамо» 1:0

2-й 

раз команды 
встретятся на 
«Арене Львов». 
Предыдущий 

матч завершился победой 
«Шахтера» 2:0

дубля организовали 
«оранжево-черные» 
в ворота соперника, 
а именно: Адриано, 
Жадсон, Кучер и 
Мхитарян

2010/11 

в последний раз был 
назначен 11-метровый – 
в ворота «горняков» 8 

лет назад в 
последний раз 
динамовцам 
удалось отобрать 
очки у «Шахтера» 
на его поле

Почти 







Та
йс

он
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ЛИШЕ ЦИФРИ

Жадсон
Луїс Адріано
Андрій Воробей
Алекс Тейшейра
Сергій Попов
Маріуш Левандовськи

5
4
4
3
3
3
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У сезоні – 

СЛІДИ ЖАДСОНА

БОМБАРДИРИ «ШАХТАРЯ» 
В МАТЧАХ З «ДИНАМО»
У ПРЕМ'ЄР-ЛІЗІ:

М
айж

е 

77 

років тому 
відбувся 
перший матч 
«гірників» з 
динамівцями 15 

матчів 
завершилися 
перемогою 
«Шахтаря»,

19 – виграшем киян. 
Ще 12 поєдинків 
закінчилися миром

46 

У 

1:0 4 -й 

4 

3:3 

Зустріч 
першого кола 
завершилась 
перемогою 
киян 

раз «Шахтар» Мірчі 
Луческу зустрінется 
з «Динамо» Сергія 
Реброва

– найпопуляр-
ніший підсумок 
українського 
«класико»2-й 

хвилині був забитий 
найраніший м'яч у 
«класико». Його автор – 
Дарійо Срна

На 

разів зустрічалися 
суперники

в чемпіонатах України

– таким є рахунок 
реалізованних пенальті 
в матчах «Шахтаря» з 
«Динамо»1:0

2-й 

раз команди 
зустрінуться на 
«Арені Львів». 
Попередній матч 

завершився перемогою 
«Шахтаря» 2:0

дублі організували 
«оранжево-чорні» у 
ворота суперника, а 
саме: Адріано, Жадсон, 
Кучер і Мхітарян

2010/11 

востаннє був призначений 
11-метровий – у ворота 
«гірників»8 

років тому 
востаннє 
динамівцям 
вдалося забрати 
очки в «Шахтаря» 
на його полі

Майже 
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67-ма хвилина. Зрівняли. Срна на 
своєму фланзі поклав початок гольовій 
атаці, віддавши м'яч Жадсону. Восьмий 
номер «гірників» передав на Вілліана, 
який самостійно увірвався в штрафний 
майданчик динамівців. Бразилець протягом 
кількох миттєвостей зважувався і зрештою 
відпасував у воротарський на Фернандіньо, 
що підключився й у боротьбі з Бетао в падінні 
спрямував м'яч у сітку воріт «Динамо».

80–90-та хвилини. Обидві команди помітно 
втомилися. Як результат – зниження темпу 
гри, велика кількість дрібних фолів і неточних 
передач.

Найкращий у матчі – Жадсон.

Після стартового свистка

1–10-та хвилини. Команди 
розпочали матч у невисокому 
темпі. У першій десятихвилинці 
зустрічі боротьба велася в 
середині поля. Суперники 
грали настільки щільно один 
з одним, що втрата м'яча в обох 
команд слідувала вже після двох-
трьох передач.

13-та хвилина. Перший гострий 
момент біля воріт «Шахтаря». 
Хюбшман за декілька метрів від свого 
штрафного майданчика сфолив на 
Бангура. Удар Алієва зі стандарту 
прийшовся трохи вище воріт.

21-ша хвилина. Алієв з дальньої 
дистанції зі штрафного сильно 
пробив у бік воріт «Шахтаря». 
Мілевський на дальній штанзі з-під 
Чигринського підставив ногу під удар 
партнера і переправив м'яч у сітку 
воріт Пятова – 1:0.

29-та хвилина. Перша «спроба пера» 
у виконанні «Шахтаря». Фернандіньо 
прийняв м'яч на лінії штрафного 
майданчика господарів, обманним 
рухом обіграв Алієва і завдав удару 
по воротах «Динамо». Богуш лише з 
другої спроби зміг зафіксувати м'яч.

45+2-га хвилина. Наприкінці 
першого тайму динамівці взяли 
в оточення штрафний майданчик 
«гірників», подавши цілу серію 
кутових ударів.

47-ма хвилина. «Гірники» заробили 
небезпечний штрафний метрів за 
25 від воріт «Динамо». Дарійо Срна 
прямим ударом запустив м'яч трохи 
вище воріт.

52-га хвилина. Шанс у «Динамо». 
Мілевський, відірвавшись від опікуна 
Чигринського, в падінні замкнув 
передачу Алієва зі штрафного – 
неточно.

Після поєдинку

Мірча Луческу:

– Була дуже складна гра 
для обох команд. «Динамо» 
краще виглядало в першому 
таймі. Хоча, чесно кажучи, 
коли вони створили перший 
небезпечний момент, тоді ж 
і забили. Ми діяли не дуже 
впевнено, припускалися зовсім 
не обов'язкових помилок під 
час обробки та передачі м'яча. 

Було видно, що над хлопцями 
дуже тяжів результат. У 
другому таймі все змінилося. 
Ми більше контролювали гру, 
аніж «Динамо». І той пресинг, 
який кияни чинили в першому 
таймі, в другому зовсім у них 
не вийшов. Гадаю, рахунок 
відповідає тому, що сьогодні 
було на полі.

День матчу
Щогодини загострення пристрастей у 
столиці тільки зростало. По дорозі на стадіон 
динамівські фани закидали клубний автобус 
«Шахтаря» камінням. Утім, усе це тільки 
підохочувало «гірників»: «Дербі! «Класико»!» –
веселилися бразильці.

Примітно, що після гри дав їй оцінку Сергій Ребров – як футболіст, 
який свого часу виступав і за «Шахтар», і за «Динамо».

– Потрібно розуміти, що це півфінал Кубка УЄФА, тим більше 
в одній парі зійшлися суперники, яким один на одного 
налаштовуватися не варто. Тому команди навряд чи розраховували 
грати у видовищний футбол. Якщо говорити про шанси цих двох 
клубів, то я схиляюся до того, що вони, як і колись, рівні. Швидше 
за все, у повторному поєдинку «Шахтар» гратиме від оборони й 
утримуватиме здобутий у Києві результат. Звісно, в «гірників» є 
якась перевага перед киянами. Якщо ж говорити про персоналії, то 
в «Шахтарі» важко виділити когось. Уся команда зіграла надійно, 
впевнено. Я вже говорив, що матч не був багатий на гольові 
моменти, і при цьому «гірники» зуміли витиснути максимум, чим і 
вирішили результат поєдинку. Напевно, в цьому і є підтвердження 
класу команди – скористатися моментами, які трапляються.

Юрій Сьомін:

– На мій погляд, матч 
видався дуже нервовим. 
Звичайно, футболісти 
не впоралися з такою 
напругою, і тому ми 
не показали своєї 
найкращої гри. Хоча 
моменти, щоб подвоїти 
перевагу, ми мали. 
У другому таймі ми 
незрозумілим чином 
сіли на власну половину 
поля і віддали ініціативу 
«Шахтарю», який свій 
єдиний момент у матчі 
реалізував.
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ФАКТ

Від часів незалежності України «гірники» грали з «Динамо» в різних 
турнірах 66 разів. На квітень таких зустрічей припало 8: сім у 
чемпіонаті країни та одна в Кубку УЄФА. Про єврокубковий поєдинок 
ми сьогодні і поговоримо. 30 квітня 2009 року відбулася перша гра 
півфіналу Кубка УЄФА. Згадуємо, як це було.

30 квітня
2009 року. Київ.
«Динамо» –
«Шахтар» – 1:1.
16 700 глядачів
Голи: 1:0 Чигринський 
(22, автогол),
1:1 Фернандіньо (68)

«Динамо». Кияни 
вперше пробилися 
до 1/2 фіналу Кубка 
УЄФА. У шести 
останніх домашніх 
єврокубкових 
матчах підопічні 
Сьоміна незмінно 
забивали як мінімум 
один м'яч.

«Шахтар». 
Донеччани також 
уперше вийшли до 
півфіналу Кубка 
УЄФА. Якщо брати 
до уваги останні сім 
ігор у єврокубках 
на виїзді, то 
«гірники» перемогли 
у трьох із них. Дві 
перемоги при цьому 
відсвяткували 
на груповій 
стадії Ліги 
чемпіонів.

Мірча Луческу:

– Дуже добре, що дві команди пробилися 
до півфіналу Кубка УЄФА. Велика 
відповідальність лежить на «Шахтарі» 
та «Динамо», за протистоянням 
спостерігатиме практично вся Європа. 
З одного боку, це, звичайно, честь, що 
обидві команди дійшли до цієї стадії і 
на своєму шляху обіграли такі хороші 
європейські клуби. Для мене це гра 
європейського рівня, а не локальне дербі. 
Завдання обох команд – відповідати тому, 
куди ми пробилися, тобто півфіналу 
Кубка УЄФА.

Напередодні гри

Приїзд «Шахтаря» до Києва напередодні єврокубкового матчу викликав 
іще більший ажіотаж, аніж зазвичай. Представники ЗМІ чергували 
буквально на кожному столичному кроці, аби нічого не пропустити. 
І відкрита частина тренування «гірників» цілком виправдала їх 
очікування. Журналісти, що залишилися, мали бути «вдячні» хуліганам, 
які закинули з боку парку, до якого примикає стадіон, димові шашки. 
Ось воно, свідчення неабиякого запалу пристрастей навколо матчу. Та 
шашки стали не єдиним підтвердженням цього. До одного зі спортивних 
магазинів у центрі міста, що ризикнув виставити на продаж футболки 
«Шахтаря», надійшов анонімний дзвінок: вимагали прибрати атрибутику 
донецького клубу, обіцяючи інакше побити вітрини.

Газон стадіону ім. Лобановського був позитивно оцінений Мірчею 
Луческу. Свинцева хмара, що набігла на київську арену (притому що 
прогнози впевнено пророкували цього дня безхмарну погоду), ні в кого 
не викликала тривоги. На тренування своєї команди прибув президент 

«Шахтаря» Рінат Ахметов. Поспілкувавшись із пресою, він 
зосередився на заняттях підопічних Мірчі Луческу. Президент 

пив чай, спілкувався з менеджерами клубу, тепло розмовляв 
із гравцями, 
підбадьорював 

усіх своїм 
спокоєм і 

впевненим 
виглядом. Саме 

ж заняття пройшло 
традиційно: енергійно та 

діловито.

У зустрічі-відповіді в Донецьку «гірники» відкрили рахунок вже на 17-й хвилині – Жадсон 
впевнено розписався у воротах Станіслава Богуша. На 47-й хвилині Бангура вдалося 
зрівняти рахунок, але фінальну крапку в цьому матчі поставив Ілсіньо – його удар на 
89-й хвилині влучив прямо в ціль. 7 травня 2009 року «Шахтар» уперше в історії вийшов 
до фіналу Кубка УЄФА.

СУПЕРДЕРБІ!
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САШО

Більш 
авторитетного 
футболіста в 
складі «Динамо», 
ніж Олександр 
Шовковський, 
годі шукати. 
Голкіперу киян у 
січні виповнилося
40 років, однак 
він досі є номером 
один у команді і до 
пуття не підпускає до 
стартового складу нікого 
з конкурентів. За спиною 
СаШо, як називають його 
вболівальники, у резерві 
перебуває такий майстерний 
кіпер, як Олександр Рибка.

ДІАЛОГИ ПРО РИБАЛКУ

Нещодавно Ребров, коментуючи 
гру Сергія Рибалки на новій 
позиції, згадав, що раніше той 
любив завершувати атаки, більше 
діяти попереду і користатися своїм 
хорошим ударом. Та, за словами 
наставника «Динамо», його 
підопічний упорався з початковим 
дискомфортом і зараз задоволений 
виступами в новому амплуа.

Усе це помітно навіть за кількістю 
поєдинків, у яких Ребров випускав 
Рибалку на поле: 15 з 17. У поточному 

сезоні Сергій голів не оформлював, 
але давав чимало користі команді 
в середині поля. Забрати м'яч, 
розгорнути атаку – це все про 
Рибалку. Він серйозно виріс за 
рівнем гри і тепер сподівається на 
можливий виклик до національної 
збірної. «Я не бачу, в чому 
поступаюся своїм конкурентам в 
опорній зоні. Упевнений у своїх 
силах і роблю все, що вимагає 
тренерський штаб «Динамо». Якщо 
граю в основі, отже, роблю це 
добре», – говорить Сергій.

НЕЗАМІННИЙ ДАНИЛО

Бразильський захисник Данило Сильва 
з'явився в «Динамо» п'ять років тому. 
Придбали його за Валерія Газзаєва 
явно не для того, щоб марнувати на 
лаві запасних. Данило став грати в 
основному складі на правому фланзі. 
У його стилі – битися за кожен м'яч, 
супроводжувати суперника до кінця 
і по можливості підтримувати атаки 
своєї команди. При цьому Сильва досить 
технічний і швидкісний захисник. 
У поточному сезоні він провів усі 
поєдинки чемпіонату України.

1
Чи варто говорити про те, що 
Шовковський – рекордсмен «Динамо»? 
Інакше й бути не може у випадку з 
гравцем, який безперервно захищає 
кольори однієї команди понад двадцять 
років! Протягом років Олександр не втратив 
відмінної реакції, але набув величезного досвіду 
і вміння читати ігрові епізоди заздалегідь. Це 
харизматичний лідер команди, слово якого для 
партнерів під час матчу – закон.

ЛІДЕР АТАКИ

Андрій Ярмоленко – одна 
з головних дійових осіб 
київської команди в атаці. 
З ним і без нього колектив 
виглядає по-різному. 
Ярмоленко вносить креатив 
у дії «Динамо» попереду, 
використовуючи свої 
найкращі якості: швидкість і 
бачення обстановки на полі, 
техніку і роботу з м'ячем. 
Він займає позицію правого 

атакувального півзахисника в клубі і 
збірній, але ситуативно здатний діяти 
в будь-якій точці поблизу чужого 
штрафного.

Основна «фішка» Ярмоленка – 
дальній удар після зміщення з флангу 
до центру. Фактично в кожній грі 
чемпіонату Андрій більш-менш 
успішно користується цим прийомом. 
Аналогічно він оформив гол у ворота 
англійського «Евертона». Водночас 
не слід забувати, що Ярмоленко – 
найкращий бомбардир Прем'єр-ліги 
поточного сезону.
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СКЛАД «ДИНАМО»

Рік заснування: 1927
Кольори клубу: білий, синій
Домашні матчі проводить на
НСК «Олімпійський»
Місткість арени: 70 050 глядачів
Головний тренер: Сергій Ребров
Офіційний сайт: www.fcdynamo.kiev.ua

ФК «ДИНАМО» (КИЇВ)

Досягнення команди:
Чемпіон України – 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2003, 2004, 2007, 2009
Володар Кубка України – 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 
2006, 2007, 2014
Володар Суперкубка України – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011
Чемпіон СРСР – 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 
1981, 1985, 1986, 1990
Володар Кубка СРСР – 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 
1990
Володар Суперкубка СРСР (Кубка сезону) – 1980, 1985, 1986
Володар Кубка кубків – 1975, 1986
Володар Суперкубка УЄФА – 1975

МАЙСТЕР-ПОЧАТКІВЕЦЬ

Уболівальники «Динамо» довго чекали 
на момент, коли їх команда повернеться 
до гонитви за чемпіонством. Сталося 
це за Сергія Реброва. Видатний 
у минулому нападник і голеадор 
«біло-синіх» зараз – молодий тренер-
початківець. Він працював у штабі Олега 
Блохіна, після звільнення якого був 
призначений виконувачем обов'язків 
наставника. А домігшись першого 
успіху і завоювавши з «Динамо» Кубок 
України, Ребров отримав можливість 
стати повноцінним головним тренером.

Очікування результату в Києві зараз 
значне як ніколи. Уболівальники 
пильно стежать за виступами «Динамо» 
в чемпіонаті України та Лізі Європи. 
У єврокубках кияни дісталися до 
стадії чвертьфіналу. Тепер на команду 
чекає складний відрізок сезону. Утім, 
це не лякає Реброва, який протягом 
наднасиченої кар'єри футболіста 
пройшов крізь велику кількість гонок 
за медалями та випробувань топ-
матчами.

Шахтар – Динамо | 26.04.2015 | 19:30
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№ГравецьДата народженняЗрістВага
Воротарі

1Олександр Шовковський (Україна)02.01.197519187
23Олександр Рибка (Україна)10.04.198719390
72Артур Рудько (Україна)07.05.199219281

Захисники
2Данило Сильва (Бразилія)24.11.198618570
5Віторіну Антунеш (Португалія)01.04.198717569
6Александар Драгович (Австрія)06.03.199119082

24Домагой Віда (Хорватія)29.04.198918271
26Микита Бурда (Україна)24.03.199518780
27Євген Макаренко (Україна)21.05.199118673
30Бетао (Бразилія)11.11.198318077
34Євген Хачеріді (Україна)28.07.198719780

Півзахисники
4Мігель Велозу (Португалія)11.05.198618079
7Джермейн Ленс (Нідерланди)24.11.198717880

16Сергій Сидорчук (Україна)02.05.199118570
17Сергій Рибалка (Україна)01.04.199017771
19Денис Гармаш (Україна)19.04.199018675
20Олег Гусєв (Україна)25.04.198317974
28Євген Чумак (Україна)25.08.199518173
29Віталій Буяльський (Україна)06.01.199317562
45Владислав Калитвинцев (Україна)04.01.199318073
90Юнес Беланда (Франція)25.02.199017575

Нападники
10Андрій Ярмоленко (Україна)23.10.198918776
22Артем Кравець (Україна)03.06.198918574
85Дьємерсі Мбокані (ДР Конго)22.11.198518579
91Лукаш Теодорчик (Польща)03.06.199118576
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Чемпіонський гол Агахови 

Перший тріумф «Шахтаря» в 
чемпіонаті України – вельми 
показовий приклад. За шість 
турів до кінця сезону – 2001/02 
донеччани посідали другу позицію 
з активом у 48 очок. На першій 
сходинці розташувалося «Динамо», 
набравши 52 бали. У матчах, що 
залишилися, «біло-сині» втратили 
очки в поєдинку з «Таврією». Їх гра 
із сімферопольською командою 
завершилася з рахунком 0:0. А 
вирішилося все в очному протистоянні 
грандів вітчизняного футболу. У 
передостанньому турі «Шахтар» у себе 
вдома обіграв киян – 2:0 і зняв усі 
питання щодо чемпіонських претензій.

Схожа ситуація склалася наприкінці 
сезону – 2005/06. За шість турів 
до завершення чемпіонату України 
динамівці були лідерами в турнірній 
таблиці з 64 очками. «Гірники» на 
той момент набрали 61. У матчах, що 
залишилися, в киян не обійшлося 
без втрат. Вони поступилися 
«Дніпру» – 2:0 та зіграли з 
«Таврією» – 0:0. «Оранжево-чорні» 
також, своєю чергою, втратили очки 
в протистоянні з «Ворсклою». Їх 
зустріч із полтавчанами завершилася 
нульовою нічиєю. Зрештою після 
передостаннього туру обидва 
суперники мали по 74 очки. 
Визначити, кому дістанеться титул 

чемпіона, команди мали в останньому 
турі. Тоді «Динамо» на своєму полі 
приймало «Шахтар». Гра закінчилася 
з рахунком 2:2. І вболівальникам 
подарували ще одне приголомшливе 
видовище – «золотий матч». Того дня 
Донецьк радів і співав! «Гірники» 
перемогли – 2:1. Вирішальний гол 
оформив нігерієць Джуліус Агахова.

А в сезоні – 2009/10, коли до кінця 
залишалося шість турів, «Динамо» 
і «Шахтар» мали по 59 очок. Однак 
перше місце було за киянами за 
кількістю забитих і пропущених 
м'ячів. На шляху до фінішу динамівці 
схибили в матчі з «Карпатами» – 1:0.

А в передостанньому турі в Донецьку 
«оранжево-чорні» переграли 
«Динамо» з рахунком 1:0. У підсумку 
донеччани набрали 77 очок, а їх 
опонент – 71.

У сезоні – 2011/12 на тій самій 
дистанції в шість турів «Динамо» 
посідало першу сходинку, набравши 
64 бали. В активі «гірників» був 61. 
Традиційно суперникам залишалося 
провести очну ставку. Того дня 
«Шахтар» на своєму полі переміг 
«біло-синіх» із рахунком 2:0. А в 
передостанньому й останньому турах 
столичний клуб зіграв внічию із 
«Зорею» і «Таврією» відповідно.

СТАРІ РАХУНКИ

До кінця сезону, 
з урахуванням 
матчу з «Динамо», 
залишається 
шість турів. А 
отже, гонитва за 
лідерською позицією 
в чемпіонаті 
підходить до 
свого логічного 
завершення. Ми 
звернулися до 
статистики і 
дізналися, в яких 
випадках «гірникам», 
відстаючи за очками, 
все-таки вдавалося 
вирватися на перше 
місце і стати 
чемпіонами.

Шахтар – Динамо | 26.04.2015 | 19:30

БИТВА
ЗА ЗОЛОТО



11

www.shakhtar.com

Свій перший поєдинок із «Динамо» Срна провів

5 жовтня 2003 року Тоді на полі стадіону імені Валерія 
Лобановського хорват відіграв 25 хвилин – Бернд 
Шустер випустив його замість Андрія Воробея. Та 

зустріч чемпіонату завершилася внічию 1:1.

Станом же на сьогодні за плечима в Дарійо 
вже 41 українське «класико»:

ТурнірМатчі з «Динамо»

Чемпіонат України24

Кубок України10

Суперкубок України5

Кубок УЄФА2

Окремо слід згадати лідерську роль 33-го 
номера «Шахтаря». Отже, Срна провів із 
капітанською пов'язкою 26 попередніх 
матчів з «Динамо» поспіль починаючи 
з 11 листопада 2007 року! Характерною 
ілюстрацією стане кількість тренерів, які 
протягом цього часу змінювалися біля 
керма київської команди: Олег Лужний, 
Юрій Сьомін (обидва – по 2 рази), Валерій 
Газзаєв, Олег Блохін та Сергій Ребров.

Поєдинки з «Динамо» – це завжди 
позамежний настрій, напруга та рівень 
самовіддачі. Історично склалося так, 
що Срна чи не в кожному «класико» був 
однією з головних дійових осіб. І забивав 
найважливіші м'ячі!

Цитата:
– Коли я брав м'яч у 
Фернандіньо, сказав: якщо 
зараз не заб'ю, то більше 
не битиму штрафні. Чесно! 
Ось так усе і вийшло. 
Динамівці знають, що в 

Донецьку непросто грати 
з «Шахтарем»: узяти 
якісь очки або добитися 
позитивного результату. 
Ми – найкраща команда 
України.

ЭПІЗОД 1

ЭПІЗОД 3

ЭПІЗОД 2

28 жовтня 2009 року
Кубок України. 1/4 фіналу
Донецьк. «Донбас Арена»
«Шахтар» – «Динамо» – 2:0
1:0 Срна (23-тя хвилина)

Цей гол став переможним 
для «Шахтаря» в 
найважливішому 
чвертьфіналі Кубка країни. 
На 23-й хвилині Ілсіньо 
після точного переведення 

Ракицького на правий фланг 
головою скинув м'яч на хід 
капітану, Дарійо увірвався в 
штрафний киян і першим же 
дотиком прицільно пробив у 
ближній кут воріт Богуша.

Цитата:
– Якщо чесно, не очікував цього. Але 
знав, що настане той день, коли я заб'ю 
на «Донбас Арені»! Найголовніше, що ми 
виграли сьогодні. Показали характер і 
провели матч краще, ніж суперник.

ЦЕ ЦІКАВО
*Забитий м'яч став першим 
для Срни на відкритій у 
серпні «Донбас Арені»*

23 вересня 2012 року
Кубок України. 1/16 фіналу
Донецьк. «Донбас Арена»
«Шахтар» – «Динамо» – 4:1
4:1 Срна (83-тя хвилина)

Штрафний за 7 хвилин до кінця. Дарійо розкішним 
ударом перекинув стінку в правий від Шовковського кут і 
встановив остаточний рахунок матчу – розгром 4:1.

ЦЕ ЦІКАВО
*Після цього поєдинку було 
відправлено у відставку 
головного тренера 
«Динамо» Юрія Сьоміна*

Цитата:
– Тремулінас 
сказав, що мене 
не знає. Однак я 
вважаю, що ми 
сьогодні добре 
познайомилися. 
Я його дуже 
добре знаю.

4 серпня 2013 року
Чемпіонат України. 4-й тур 
Донецьк. «Донбас Арена»

«Шахтар» – «Динамо» – 3:1
1:0 Срна (2-га хвилина)

Знову Дарійо 
поклав початок 
упевненій 
перемозі 
«Шахтаря» 
на «Донбас 
Арені». 
Французький 
захисник 
«Динамо» 
Тремулінас 
сфолив на 
Кості поблизу 
власного 
штрафного. 
А обвідний 
удар Дарійо 
зі стандарту 
в лівий від 
воротаря 
кут став 
невідворотним 
для Коваля!

ЦЕ ЦІКАВО
*У першому таймі Срна 
міг оформити і дубль, 
та після ще одного 
класно виконаного 
капітаном штрафного 
удару «Динамо» 
врятувала штанга*
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ЦЕНТР УВАГИ

ПРИНЦИП 
ДАРІЙО

Майбутній поєдинок 
стане для капітана 
«Шахтаря» Дарійо 
Срни... 42-м у його кар'єрі 
матчем із київським 
«Динамо»! Протягом 
майже 11 років виступів 
у складі «оранжево-
чорних» хорват 
уславився як справжня 
гроза столичного клубу. 
Про принциповість 
протистояння, 
бійцівський характер, 
пам'ятні м'ячі Дарійо –
в рубриці «Центр уваги».
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ДОСЯГНЕННЯ КЛУБУ: 

ДЕН
ТІН

ЬО

89
Дата народження:
19.01.89
Країна:
Бразилія
Зріст:
176 см
Попередній клуб:
«Корінтіанс»
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
30/5

півзахисник

Іван  ОРДЕЦ
Ь

18
Дата народження:
08.07.92
Країна:
Україна
Зріст:
194 см
Попередній клуб:
«Іллічівець»
(Маріуполь)
Матчі в ЧУ:
48/3

захисник

Богдан  САРНАВСЬКИЙ

23
Дата народження:
29.01.95
Країна:
Україна
Зріст:
187 см
Попередній клуб:
«Арсенал»
(Київ)
Матчі в ЧУ:
3/-4

воротар

Дуглас  КОСТА
Олександр  ГЛАДКИЙ

Дата народження:
14.09.90
Країна:
Бразилія
Зріст:
170 см
Попередній клуб:
«Греміо»
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
136/28

Дата народження:
24.08.87
Країна:
Україна
Зріст:
187 см
Попередній клуб:
«Карпати»
(Львів)
Матчі в ЧУ:
242/71

20півзахисник

21нападник

ТАЙ
СОН

28
Дата народження:
13.01.88
Країна:
Бразилія
Зріст:
172 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЧУ:
104/20

півзахисник

Андрій  П
ЯТОВ

30
Дата народження:
28.06.84
Країна:
Україна
Зріст:
190 см
Попередній клуб:
«Ворскла»
(Полтава)
Матчі в ЧУ:
205/-136

воротар
Алекс  ТЕЙ

Ш
ЕЙ

РА

29
Дата народження:
06.01.90
Країна:
Бразилія
Зріст:
173 см
Попередній клуб:
«Васко да Гама»
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
125/39

півзахисник

ІЛСІН
ЬО

77
Дата народження:
12.10.85
Країна:
Бразилія
Зріст:
178 см
Попередній клуб:
«Інтернасьональ»
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
107/17

півзахисник

Віктор  КОВА
ЛЕН

КО

74
Дата народження:
14.02.96
Країна:
Україна
Зріст:
182 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЧУ:
1/0

півзахисник

АЗЕВЕДО

66
Дата народження:
05.02.86
Країна:
Бразилія
Зріст:
173 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЧУ:
41/0

захисник 31
Дата народження:
11.01.90
Країна:
Бразилія
Зріст:
177 см
Попередній клуб:
«Брага»
(Португалія)
Матчі в ЧУ:
16/3

захисник

ІСМ
АЇЛІ

Дарійо  СРН
А

33
Дата народження:
01.05.82
Країна:
Хорватія
Зріст:
178 см
Попередній клуб:
«Хайдук» 
(Хорватія)
Матчі в ЧУ:
284/30

захисник

А
нтон  К

А
Н

ІБ
О

Л
О

Ц
ЬК

И
Й

32
Дата народження:
16.05.88
Країна:
Україна
Зріст:
193 см
Попередній клуб:
«Дніпро»
(Дніпропетровськ)
Матчі в ЧУ:
60/-48

воротар

Сергій  КРИ
ВЦ

ОВ

38
Дата народження:
15.03.91
Країна:
Україна
Зріст:
186 см
Попередній клуб:
«Металург»
(Запоріжжя)
Матчі в ЧУ:
95/7

захисник

Ярослав  РАКИ
Ц

ЬКИ
Й

44
Дата народження:
03.08.89
Країна:
Україна
Зріст:
180 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЧУ:
133/5

захисник

Кубок УЄФА 
2009 

Чемпіон України
2002  2005  2006
2008  2010  2011
2012  2013  2014

Кубок України
1995  1997  2001
2002  2004  2008
2011  2012  2013

Суперкубок України
2005  2008  2010
2012  2013  2014

Кубок СРСР
1961  1962  1980
1983

Суперкубок СРСР
1984



6

Шахтар – Динамо | 26.04.2015 | 19:30

Мірча ЛУЧЕСКУ (Румунія)
Дата народження: 29.07.1945

Головний тренер

Кар'єра гравця:
«Динамо» (Бухарест),
«Штіїнта» (Бухарест),
«Політехніка» (Бухарест),
«Корвінул» (Хунедоара, Румунія).
У Вищій лізі чемпіонатів 
Румунії провів 362 матчі,
забив 78 м'ячів.

Кар'єра тренера:
«Корвінул» (Хунедоара, Румунія), збірна Румунії, «Динамо» (Бухарест), СК «Піза» 
(Італія), «Брешія» (Італія), «Реджана» (Італія), «Рапід» (Бухарест), «Інтер» (Італія), 
«Галатасарай» (Туреччина), «Бешикташ» (Туреччина). 
Із травня 2004 року є головним тренером «Шахтаря». 
Титули: Володар Кубка УЄФА 2008/09 рр. Володар Суперкубка УЄФА 2000 р. Чемпіон 
Румунії 1990, 1999 рр. Чемпіон Туреччини 2002, 2003 рр. Чемпіон України 2005, 2006, 
2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 рр. Володар Кубка Румунії 1986, 1988, 1990, 1998 рр. 
Володар Суперкубка Румунії 1999 р. Володар Кубка України 2004, 2008, 2011, 2012, 
2013 рр. Володар Суперкубка України 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 рр. Найкращий 
тренер Туреччини 2001, 2002, 2003 рр. Найкращий тренер України 2005/06, 2007/08, 
2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 рр. Заслужений тренер України. 

Виступав за національну збірну
Румунії – провів 74 гри, забив 9 м'ячів.
У єврокубках провів 15 матчів,
забив 3 м'ячі.
Титули: шестиразовий чемпіон
Румунії, дворазовий володар
Кубка Румунії, найкращий
футболіст Румунії 1969 року.

Олександр  ВОЛОВИ
К

4
Дата народження:
28.10.85
Країна:
Україна
Зріст:
185 см
Попередній клуб:
«Металург»
(Донецьк)
Матчі в ЧУ:
138/7

захисник

Ф
РЕД

8
Дата народження:
05.03.93
Країна:
Бразилія
Зріст:
169 см
Попередній клуб:
«Інтернасьональ»
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
40/3

півзахисник

Тарас  СТЕП
АН

ЕН
КО

6
Дата народження:
08.08.89
Країна:
Україна
Зріст:
181 см
Попередній клуб:
«Металург»
(Запоріжжя)
Матчі в ЧУ:
156/6

півзахисник

ВЕЛЛІН
ГТОН

7
Дата народження:
06.02.92
Країна:
Бразилія
Зріст:
165 см
Попередній клуб:
«Флуміненсе»
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
11/4

півзахисник

Луїс  А
ДРІАН

О

9
Дата народження:
12.04.87
Країна:
Бразилія
Зріст:
183 см
Попередній клуб:
«Інтернасьональ» 
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
158/76

нападник

М
АРЛОС

БЕРН
АРД

11

10

Дата народження:
07.06.88
Країна:
Бразилія
Зріст:
174 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харьків)
Матчі в ЧУ:
68/13

Дата народження:
08.09.92
Країна:
Бразилія
Зріст:
164 см
Попередній клуб:
«Атлетіко Мінейро»
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
29/2

півзахисник

півзахисник

13
Дата народження:
13.05.79
Країна:
Україна
Зріст:
184 см
Попередній клуб:
«Дніпро» 
(Дніпропетровськ)
Матчі в ЧУ:
194/6

захисник

В’ячеслав  Ш
ЕВЧУК

Олександр  КУЧЕР

5
Дата народження:
22.10.82
Країна:
Україна
Зріст:
184 см
Попередній клуб:
«Металіст» 
(Харьків)
Матчі в ЧУ:
167/8

захисник

Ф
ЕРНАНДО

17
Дата народження:
04.03.92
Країна:
Бразилія
Зріст:
175 см
Попередній клуб:
«Греміо»
(Бразилія)
Матчі в ЧУ:
26/2

півзахисник

НАШІ ХЛОПЦІ
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Якщо ж говорити про сюжет гри, то 
«Шахтар» спершу отримав невелику 
перевагу щодо володіння м'ячем, а 
потім створив два моменти, в яких лише 
дивом не відкрив рахунок. Спочатку 
Рибка парирував дальній удар Тайсона, 
та м'яч опинився майже на лінії воріт, 
де в Алекса Тейшейри не вийшов удар 
головою. А трохи згодом Дарійо Срна, 
немов рукою, перевів м'яч з однієї 
частини штрафного в іншу. Ярослав 
Ракицький замкнув би подачу біля 
дальньої стійки, якби не втрутився в 
ситуацію Данило Сильва.

Віддамо належне «Шахтарю», який 
чимдуж намагався врятувати гру. 
«Гірники» вперто лізли вперед, проте їх 
героїзм розбивався об самовіддану гру 
динамівської оборони. І мали ж шанс 
забити! На 85-й хвилині в штрафний 
«Динамо» увірвався Степаненко і 
хльостко пробив метрів із 14 – знову 
Рибка продемонстрував відмінну 
реакцію, а Ілсіньо на добиванні був 
неточний. 1:0 – «Динамо» обіграло 
команду Луческу в чемпіонаті вперше 
за три з половиною роки та потіснило 
донеччан з другого рядка.

Відразу після стартового свистка можна 
було відчути особливу атмосферу, яка 
панує тільки на матчах цих команд. 
«Шахтар» атакував гостріше, а свій 
перший момент «гірники» створили 
на 13-й хвилині. Після подачі 
Шевчука бив головою Адріано, та 
м'яч пролетів трохи вище воріт. На 
відповідь «Динамо» довелося чекати 
довго. Якщо бути об'єктивним, то по-
справжньому гольових моментів біля 
воріт Каніболоцького не було, але гра 
проходила на високих швидкостях, а 
тому під тиском були обидві команди.

ПРЕСА
ПРО МАТЧ

Газета «Спорт-експрес» в Україні», 
06.10.2014

Газета «Сьогодні»,
06.10.2014

Сайт Euro-football.ru,
06.10.2014
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«ШАХТАР» – «ДИНАМО»: ПОПЕРЕДНЯ ЗУСТРІЧ

ЗГАДАТИ ВСЕ

Чемпіонат України – 2014/15. 8-й тур
5 жовтня 2014 року. Київ. НСК «Олімпійський».
57 502 глядачі. +7 градусів
«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Віда (71)
«Динамо»: Рибка, Данило, Мігель (Рибалка, 80),
Драгович, Ленс (Гусєв, 83), Ярмоленко (к), Сидорчук,
Кравець (Теодорчик, 78), Віда, Бурда, Беланда
Запасні: Шовковський, Безус, Буяльський, Хачеріді
Головний тренер: Сергій Ребров
«Шахтар»: Каніболоцький, Срна (к), Кучер, Ракицький, 
Шевчук, Степаненко, Ілсіньо, Тейшейра, Коста
(Бернард, 80), Тайсон (Фернандо, 66), Адріано
Запасні: Пятов, Ордець, Фред, Марлос, Гладкий
Головний тренер: Мірча Луческу
Попередження: Ілсіньо (6), Адріано (16), Кравець (34), 
Шевчук (41), Тейшейра (58), Срна (64), Сидорчук (82), 
Степаненко (85), Драгович (90), Ярмоленко (90+2)
Видалення: Шевчук (62, друге попередження)
Арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Шахтар – Динамо | 26.04.2015 | 19:30



3

www.shakhtar.com

ПЕРЕДОВИЦЯ
www.shakhtar.com Шахтар – Динамо | 26.04.2015 | 19:30

ФК «ШАХТАР»
Рік заснування: 1936

www.shakhtar.com

www.vk.com/fcshakhtar

www.facebook.com/fcshakhtar

www.twitter.com/Shakhtar_ua

www.plus.google.
com/+fcshakhtar/ 

www.youtube.com/user/
shakhtartv

Президент клубу:
Рінат Ахметов
Генеральний директор:
Сергій Палкін
Головний тренер:
Мірча Луческу
Капітан команди:
Дарійо Срна
Контакти:
ФК «Шахтар»,
вул. Челюскінців, 189є,
Донецьк, Україна, 83050.
Факс: +380 62 387 0104.
Приймальня:
+380 62 387 0102,
+380 62 387 0103.
E-mail:
feedback@shakhtar.com,
postmaster@shakhtar.com.
Прес-служба:
Телефон/факс:
+380 62 387 0150.

ПРЕС-СЛУЖБА І
ДИЗАЙН-ГРУПА
ФК «ШАХТАР».

Друкарня ТОВ «РЕСПЕКТР».
Наклад 1 000.

КЛАСИЧНА 
БИТВА

«Динамо» і «Шахтар» 
заслужено посідають два 
верхні рядки в турнірній 
таблиці Прем'єр-ліги. Буде 
класична очна зустріч лідерів 
гонки за чемпіонство. При 
цьому з третьої позиції 
команду Мірчі Луческу 
переслідує «Дніпро», що має 
можливість позмагатися за 
щось більше, аніж бронза. 
З «Динамо» і «Шахтарем» 
дніпропетровці зіграють у
24-му і 25-му турах 
відповідно.

«Шахтар» – «Динамо». 
Підопічні Сергія Реброва 
мають 5 очок переваги 
над «гірниками». Відстань 
скоротилася після 19-го 
туру, коли донеччани 
впевнено обіграли 
«Чорноморець», а 
«Динамо» в Києві зіграло 

2:2 із «Зорею».

Кияни в 
нинішньому 

чемпіонаті 
не зазнали 
жодної 

поразки, 
всі їх втрати 

звелися до нічиїх – 
таких було зафіксовано 

4. У матчах «Шахтаря» 
переможець не визначився 
двічі, «оранжево-чорні» 
тричі програли і мають 
лише на одну перемогу 
менше, ніж у головного 
конкурента.

У першому колі команди 
зустрілися у 8-му 
турі. У матчі на НСК 
«Олімпійський» усе 
вирішив єдиний гол 
Домагоя Віди незабаром 
після того, як «Шахтар» 
залишився в чисельній 
меншості через вилучення 
В'ячеслава Шевчука.

Майбутній поєдинок 
претендує на статус 
ключового і вирішального 
в боротьбі за місце на 
вершині. «Шахтарю» 
обов'язково необхідно 
вигравати, аби скоротити 
розрив до мінімальних 
двох очок. Для «Динамо» 
ж досить комфортним 
результатом може стати 
навіть нічия.

*Дані станом на 
13.04.2015
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