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25-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2015/2016 рр. 

Турнірна таблиця станом на 17 вересня 2015 року 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Динамо-2" Київ 8 5 2 1 10 - 6 +4 17 
2 "Зірка" Кіровоград 8 5 1 2 16 - 7 +9 16 
3 "Оболонь-Бровар" Київ 8 5 0 3 12 - 12 0 15 
4 "Черкаський Дніпро" Черкаси 8 4 2 2 14 - 9 +5 14 
5 "Геліос" Харків 8 3 5 0 9 - 4 +5 14 
6 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 8 4 1 3 11 - 10 +1 13 
7 "Миколаїв" Миколаїв 8 3 3 2 13 - 7 +6 12 
8 "Гірник" Кривий Ріг 7 3 3 1 10 - 8 +2 12 
9 "Іллічівець" Маріуполь 6 2 2 2 7 - 9 -2 8 
10 "Десна" Чернігів 7 2 2 3 5 - 7 -2 8 
11 "Полтава" Полтава 8 1 4 3 8 - 9 -1 7 
12 "Авангард" Краматорськ 8 2 1 5 9 - 13 -4 7 
13 "Суми" Суми 7 1 3 3 10 - 10 0 6 
14 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 7 1 3 3 3 - 5 -2 6 
15 "Тернопіль" Тернопіль 8 1 3 4 5 - 16 -11 6 
16 "Нива" Тернопіль 8 1 1 6 3 - 13 -10 4 

 

 
 

8-й тур –12-14 вересня 2015 року  10-й тур –27 вересня 2015 року 
Миколаїв 4:0 Іллічівець 

Нафтовик-Укрнафта 2:3 Зірка 
Динамо-2 1:0 Нива 
Полтава 0:0 Геліос 

Суми 0:1 Гірник-Спорт 
Тернопіль 0:2 Оболонь-Бровар 

Десна 1:1 Гірник 
Авангард 1:1 Черкаський Дніпро 

 

 Миколаїв - Оболонь-Бровар 
Нафтовик-Укрнафта - Гірник 

Динамо-2 - Іллічівець 
Полтава - Зірка 

Геліос - Нива 
Тернопіль - Черкаський Дніпро 

Десна - Гірник-Спорт 
Авангард - Суми 

 

   

9-й тур – 18-19 вересня 2015 року  11-й тур – 3 жовтня 2015 року 
Геліос - Авангард 

Нива - Полтава 
Зірка - Динамо-2 

Іллічівець - Нафтовик-Укрнафта 
Гірник - Миколаїв 

Оболонь-Бровар - Десна 
Гірник-Спорт - Тернопіль 

Черкаський Дніпро - Суми 
 

 Нива - Авангард 
Зірка - Геліос 

Іллічівець - Полтава 
Гірник - Динамо-2 

Оболонь-Бровар - Нафтовик-Укрнафта 
Гірник-Спорт - Миколаїв 

Черкаський Дніпро - Десна 
Суми - Тернопіль 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 18 вересня)  
 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
Денис СКЕПСЬКИЙ Черкаський Дніпро 8 6(2) 

Григорій БАРАНЕЦЬ «Зірка» 8 4 

Василь ПРОДАН «Оболонь-Бровар» 7 4 

Роман ЛОКТІОНОВ «Зірка» 8 4 
 

Історія стосунків «Гірника» з ФК «Миколаїв» на професійному рівні  
веде свій лік з 2005 року, на рівні другої ліги ми двічі зустрічалися з 

миколаївцями в першості 2005/06 рр. Наш суперник у тому сезоні вийшов переможцем 
друголігового турніру, тож не дивно, що гірники, які тільки другий сезон виступали в 
неаматорському футболі, не зуміли в тих матчах відчути смак вікторії - 0:0 і 0:2. В 
першому колі минулого чемпіонату у Миколаєві знову сильнішими були наші суперники - 
3:2. І тільки на початку травня 2015-го ми зуміли святкувати перемогу над гостями з 
Південного Бугу - 3:1. Щоб вирівняти загальний баланс нам сьогодні потрібна перемога. 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 

 

№ Дата Рахунок Автори голів 
1 04.09.2005 0:0  
2 13.04.2006 0:2 Вікарюк, Оксимець 
3 20.09.2014 2:3 Нудний-2 - Сомов-2, Стеценко 
4 02.05.2015 3:1 Сітало-2, Чечеленко - Бичко 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 
 

 
 

2 травня 2015 року. Кривий Ріг. Стадіон «Металург». «Гірник» - «Миколаїв» - 3:1. 
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Праздничная церемония, прошедшая 

на стадионе "Металлург" перед 

самым стартовым свистком, 

настолько зарядила позитивом, что, 

казалось, каждый из двадцати двух 

вышедших в стартовом составе 

футболистов просто обязан показать 
свою лучшую игру как минимум в 

текущем сезоне. Так же считали и 

болельщики, которые как никогда 

шумно поддерживали сегодня хозяев. 

Команды же… нельзя сказать, что 

оба коллектива демонстрировали 

плохой футбол, но просто не 

заточены они на футбольный 
фристайл, чтобы зрители были в 

восторге с первой до последней 

минуты. А вот на борьбу – сколько 

угодно. Поэтому вместе с началом 

матча обе команды, которые, 

напомним, располагались перед 

отчетным туром в нижней части 
табели о рангах, ввязались в "клинч" 

в центре поля, не отдавая ни метра 

друг другу. При одной только мысли, 

что такой футбол, возможно, 

придется наблюдать всю игру, 

настроение как-то покатилось по 

наклонной. Как вдруг – Ситало, и его неожиданный, из-за чего еще более великолепный выстрел метров с 

тридцати точнехонько в "девятку". Прыжок Агаларова лишь добавил голу изящества. Следующую 
нацеленную атаку "горняки" провели минут через десять, и вновь она 

оказалась голевой. В объятия партнеров снова попал Ситало, который в не 

менее красивом стиле в прыжке переправил снаряд в сетку после фланговой 

передачи от Боровского – 2:0. Об успехах "Николаева", к сожалению, 

говорить не приходится. Команду на поле не было видно вовсе. И ведь не 

скажешь, что криворожане "задавили" соперника, забрав у него мяч. 

Наверное, правильным будет утверждение, что беззубость "муниципалов" 

впереди и относительная надежность хозяев у своих ворот стали залогом 
нуля пропущенных "горняками" мячей до перерыва. А вот Агаларову в 

концовке первого тайма пришлось еще раз вынимать мяч из сетки 

собственных ворот. Вскочить со своих мест болельщиков вновь заставили 

Боровский (навес слева) и Ситало (скидка), но на этот раз в компании с 

Чечеленко, который завершил старания партнеров точным ударом – 3:0 еще 

до перерыва при нынешних кондициях "Николаева" не сулили тем ничего 

хорошего. После 15-минутной паузы "Горняк" расслабляться не собирался, 
но играл уже откровенно по счету. Это позволило в дебюте тайма 

николаевцам дважды заставить потрудиться Гурина. И если дуэль у Берко 

голкипер криворожан выиграл, то вот справиться с ювелирным ударом 

Бычкова, дебютировавшего в этот день за "Нико", от левого угла штрафной точно в дальний верхний угол не 

сумел. Однако это была едва ли не единственная вольность, которую позволили себя защитники "горняков" у 

своей штрафной. Парадокс, но окончательно в успех хозяев поверилось после удаления Ситало (лишь 

всевидящему оку Кутакова известно, за что он отправил отдыхать раньше времени героя сегодняшнего 

матча; рефери, к слову, многовато себе сегодня позволял в плане карточек): команда Геннадия Приходько 
даже не думала сбавлять обороты, несмотря на урезанные тылы. 

Артѐм БАБИЧ (UA-Футбол) 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ СУПЕРНИКІВ 

матч №24(307) 
2 травня 2015 р., 16:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 140С, 2500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

3:1 
(3:0) 

«Миколаїв» 
Миколаїв 

1 Гурін Роман Арбітри: 
А.Кутаков (Вінниця) 

В.Топіха (Київ) 
А.Шост (Луганськ) 

1 Агаларов Амір 

2 Баєнко Володимир  Восконян Валерій (79) 

3 Павлов Віталій 2 Бичков Богдан 

4 Чередніченко Ігор 3 Дударенко Микола 

5 Буряк Ігор Голи: 
Сітало (11) 
Сітало (25) 
Чечеленко (42) 

Бичков (54) 

 Носов Ілля (46) 

 Солдат Ігор (90) 4 Музика Олександр 

6 Боровський Богдан 5 Лещенко Максим 

7 Дорош Роман 6 Момот Віталій 

 Рябов В’ячеслав (86) 7 Бурдіян Андрій 

8 Григорик Андрій Попередження: 
Лещенко (2) 

Дорош (7) 

Чередніченко (15) 
Дударенко (17) 

Сторубльовцев (40) 
Рогозинський (55) 

Момот (68) 
Гвоздевич (75) 

 Батюшин Юрій (73) 

9 Ямполь Ярослав 8 Кошелюк Дмитро 

 Гвоздевич Сергій (46) 9 Рогозинський Валерій 

10 Чечеленко Владислав 10 Берко Віктор 

 Перін Юрій (69) 11 Сторубльовцев Валерій 

11 Сітало Артем 

Хохлов Вадим 
Бондаренко Денис 
Мізернюк Роман 
Севодняєв Дмитро 

Ганєв Геннадій 
Бринько Олександр 
Прошенко Артем 

Вилучення: 
Сітало (55) 
Сторубльовцев (40) 

Геннадій Приходько Тренери Руслан Забранський 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

МФК «МИКОЛАЇВ» МИКОЛАЇВ 
 

 

Футбольний клуб в Миколаєві був створений в 1920 році. Команда стартувала в першості 
СРСР під назвою «Суднобудівник» у 1937 році в групі «Д». З 1951 по 1959 рік називалася 

«Авангардом». У 1960 році миколаївський 

колектив став першим в своїй зоні класу «Б» 
УРСР. Але в двоматчевому протистоянні за 

звання чемпіона УРСР не зміг переграти 

«Металург» (Запоріжжя). Через вісім років 
«Суднобудівник» завоював перше місце в 

своїй групі класу «А», в сочинському фіналі 

став четвертим. За підсумками сезону в 
чемпіонаті СРСР зайняв 24-й рядок у 

турнірній таблиці. 1969 рік ознаменувався 

небувалим успіхом: «Суднобудівник» дійшов 
до півфіналу Кубка СРСР, де поступився 

майбутньому володареві призу - львівським 

«Карпатам». Через два роки миколаївська 
команда завоювала срібні медалі серед 

команд другої ліги чемпіонату УРСР. У 1973 році — бронзу. А в 1974 році «Суднобудівник» став 

чемпіоном другої ліги 6-ої зони першості УРСР. У вісімдесятих роках миколаївці під керівництвом 
заслуженого тренера УРСР Євгена Мефодійовича Кучеревського два роки поспіль ставали бронзовими 

призерами другої ліги 6-ої зони чемпіонату УРСР (1984, 1985 рр.). У 1990 році «Суднобудівник» 

завоював срібні нагороди.  

У першому сезоні нового турніру - чемпіонату України, у вищій лізі команда стартувала під 

назвою «Евіс». Зайнявши дев'яте місце з десяти в своїй підгрупі, «Евіс» покинув елітний дивізіон. У 

1995 році, вже як СК «Миколаїв», повернувся у вищу лігу, але за підсумками сезону 1995/96 знову 
відбулося пониження в класі. Найбільш успішним у пострадянські часи для миколаївської команди 

можна по праву вважати сезон 1997-98, коли СК «Миколаїв» з великим відривом від другого місця 

виграв першу лігу і знову повернувся у вищу. Останнє перебування команди у вищій лізі України 
датоване 1999 роком. Тоді в боротьбі з 15 командами у 30 матчах «Миколаїв» зумів заробити лише 12 

очок і знову покинув дивізіон найсильніших. У червні 2008 року клуб вийшов зі складу ПФЛ, а 

футболістам надали статус вільних агентів. Після намагань уболівальників та міського голови В.Д. 
Чайки команду повернули до складу ПФЛ, але поновити місце у першій лізі не вдалося. За допомогою 

президента Федерації футболу України Григорія Суркіса, МФК «Миколаїв» вдалося, з пониженням у 

класі, повернути до професіонального футболу. Миколаївський клуб виступав там замість ФК 
«Динамо-3», яке знялося з чемпіонату другої ліги групи «А». Таким чином, МФК «Миколаїв», який 

завершив сезон 2007/08 в першій лізі на 10-му місці з 20-и колективів, в сезоні 2008/09 змушений був 

стартувати в другій лізі, поставивши метою - повернутися в першу.  
У сезоні - 2010-11 миколаївці стартували з 4-х очок в трьох матчах і В'ячеслав Мазараті подав 

у відставку. Черговим головним тренером клубу був призначений Руслан Забранський. Миколаївці 

піднеслися духом і до 10-у туру після шести перемог поспіль вийшли на друге місце. Після 20 туру 
Миколаїв вийшов в одноосібні лідери і у команди з'явився шанс повернутися в першу лігу. В 

передостанньому турі гостьовою перемогою 2:0 над білоцерківської «Россю» «корабели» оформили 

перше місце в групі «А» і повернення в першу лігу з третьої спроби. У першому сезоні після 
повернення перед командою стояло завдання просто «не вилетіти». Після п'яти стартових поразок 

Забранський розлучився з сімома гравцями. Чемпіонат виявився дуже важким. «Корабели» з самого 
початку зайняли місце в нижній частині турнірної таблиці, а до останнього туру і зовсім виявилися 16-

ми. Це місце відправляло МФК «Миколаїв» в Хмельницький проводити додатковий матч за місце в 

першій лізі проти «Авангарду» з Краматорська - переможця плей-офф другої ліги. Матч вийшов 

складним як і весь сезон. Двічі по ходу поєдинку миколаївці були змушені відіграватися, але в останні 

 
«Суднобудівник» - 1968 
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20 хвилин суперник «підсів» і МФК «Миколаїв» переломив хід поєдинку, відігрався, а потім забив ще 

два голи. У кінцівці зустрічі краматорці скоротили рахунок, але більшого добитися не змогли - 4:3. 

Задача на сезон була виконана. Сезон 2012/2013. Чемпіонат МФК «Миколаїв» почав з боргами перед 
ПФЛ. За непогашені борги перед ПФЛ з команди були зняті 3 очка. Затримка по зарплаті перед 

гравцями становила 2,5 місяця. Виїзди на гостьові матчі став оплачувати то тренер, то керівництво 

міста. З січня 2013 року зі командою працював вже новий президент. Широкій громадськості він був 
представлений лише перед самим поновленням ігор в чемпіонаті. Президентом став місцевий 

бізнесмен Гурген Оронюк. Він пообіцяв забезпечити бюджет команди на рівні 10 млн гривень на рік і 

погасити всі борги минулого керівництва. Завдяки успішним виступам у весняній частині сезону (за 
підсумками якої «Миколаїв» зайняв в турнірній таблиці друге місце), сезон 2012/13 «корабели» 

завершили шостими, що стало кращим результатом за останні 10 років. Після закінчення сезону 

Забранський покинув пост головного тренера команди, пославшись на втому від важкого, сповненого 
нервами і тривогами, сезону. 

Сезон 2013/2014. 

Новим головним тренером 
«корабелів» став Олег 

Федорчук. Лідери команди 

минулого сезону Чорний (в 
звітному сезоні довів 

показник що граються 

матчів за клуб до ста) і 
Голенков (кращий гравець 

сезону 2012/13 за версією 

місцевої газети 
«Миколаївські новини»), 

після відмови продовжує 

термін діючі контракти з 

командою, рішенням 

тренера були виключені з 

складу. Ці факти привели 
до відкритого 

невдоволенню тренером 

фанатами команди, а також 
до появи грубих, 

нецензурних образ, яким стали регулярно піддаються команда і її окремі представники. 3 листопада 

2013 після розгромної поразки 1: 4 від «Ниви» Тернопіль, Федорчук подав у відставку. Виконуючим 
обов'язки головного тренера до закінчення першої частини сезону був призначений тренер команди 

Володимир Пономаренко. Він в першому ж матчі повернув в команду Чорнія та Голенкова, і здобув 

перемогу над «Нафтовиком», завдавши команді з Охтирки першої домашньої поразки в сезоні. 

Неприємності в «Миколаєві» продовжилися і взимку - причому зросттали в геометричній прогресії. 6 

лютого 2014-го президент МФК "Миколаїв" Гурген Оронюк подав у відставку. На 11 лютого була 
запланована прес-конференція, на якій він повинен був розповісти про причини відходу і про те, хто 

може стати його наступником, проте захід скасували. А вранці 3 березня приголомшуюча новина: в 

Миколаєві покінчив життя самогубством колишній президент МФК "Миколаїв" бізнесмен Гурген 
Оронюк. Команда практично розбіглася, клуб втратив 2/3 складу, до того ж і друголігова миколаївська 

«Енергія» остаточно знялася з чемпіонату, не дочекавшись допомоги від засновників-спонсорів. 

Повний провал був і з зимовою підготовкою: команда довгий час не проводила спарингів, не 
виїжджала на збори ні в Крим, ні на Закарпаття, з табору клубу не надходило жодних звісток. У заявці 

«корабелів» залишалося тільки 7 гравців. Лише в другій декаді березня стало відомо: команді бути! 

Позаминулий сезон миколаївці завершили на останньому 16-му місці. Фінансові негаразди 
переслідують нашого суперника і в цьому чемпіонаті. Працював з командою Анатолій Ставка. А на 

початку квітня новим-старим керманичем став вкотре Руслан Забранський. Становище команди дещо 

стабілізувалося, закінчили сезон 2014/2015 рр. на 14-й сходинці. 
 

 

Миколаїв. Центральний стадіон. 90-ті роки минулого століття. 
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ВІДЛУННЯ МАТЧУ.   «Гірник» - ФК «Тернопіль» - 1:1 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: «ПРОАНАЛИЗИРУЕМ И БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ» 
 

- Мы всегда настраиваемся играть дома перед своими зрителями только на победу. 
Очень расстроены содержанием игры и результатом. Не было легкости, движения, 
комбинационной игры. Присутствовал сумбур - команда отдала нам инициативу, а мы не 
могли вскрыть плотную оборону соперника. Поэтому после игры все очень расстроены. 
Проанализируем, просмотрим, разберем. Голову пеплом посыпать не будем, будем 
двигаться дальше. Такие вот дела… 

- Так получается, что в последних матчах «Горняк» начинает включать 
максимальные обороты только после того, как пропустит… 

- Считаю, это стечение обстоятельств. Мы не ждем пропущенного мяча. Выходим 
играть с первых и до последних секунд, но пока, видите, не получается сыграть сзади «на 
ноль». Только пропускаем мяч, начинаем бежать вперед, хотим исправить ситуацию. Будем 
над этим работать. Пока, сколько матчей сыграли, все время пропускаем. Только одна игра 
«на ноль», из тех, которые состоялись. 

- Погода повлияла на игру? 
- Считаю, да. Но погода одинакова для всех команд. Не нужно списывать все на 

погоду. Где-то, возможно, нас не хватило функционально, за восемь дней провели три матча. 
Плюс по карточке выпал Нудный. Луценко и Григорик травмированы. Футболисты, которые 
помогли бы в этом матче. Сегодня в заявку попали два наших молодых криворожских парня 
96-го года рождения. Ничего, будем двигаться дальше.  

 

РОМАН ДОРОШ:  
«ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТИЛО» 

 

Полузащитник криворожского «Горняка» 
Роман ДОРОШ подытожил домашнюю 
ничью в матче 7 тура 1 лиги с ФК 
«Тернополь» (1:1). 

 

- Рома, чего не хватило «Горняку» для 
победы, моментов-то создали 
достаточно? 

- Наверное, везения. Все старались, хотели 
забить. На игру и на скорости очень сильно 
повлияла погода. Соперник закрылся, их 
оборону можно было вскрыть только за счет 
скоростных действий, но погода сегодня была 
ну очень жаркая. 

- «Тернополь» сыграл в предсказуемый 
футбол? 

- Ожидали такой игры, ведь просматривали 
их матчи. Предсказуемая команда. 

- Геннадий Николаевич, признался, что 
все очень расстроены потерянными 
очками… 

- У нас сейчас очень сильная команда и 
терять очки в таких матчах просто 
непозволительно. В футболе все бывает, но 
сегодня были наши три очка. Кто бы что ни 
говорил, «Горняк» выглядел намного лучше. 
Просто чего-то не хватило. 

 
 

РОМАН ДАЦЮК: "ВСЕМ ПРИНОСИМ 
СВОИ ИЗВИНЕНИЯ" 

 

Нападающий криворожского «Горняка» 
Роман ДАЦЮК (на фото слева) 
прокомментировал дничью в 7 туре 1 лиги 
с ФК «Тернополь» (1:1). 

 

- В принципе контролировали игру, но, 
видать, чего-то не хватило. Должны были 
брать три очка. Считаю, одно очко в таком 
матче - сродни поражению. Все расстроены. 
В первую очередь, хотелось бы извиниться 
перед болельщиками, перед тренерским 
штабом, руководством. В будущем будем 
делать все, чтобы поправить ситуацию. 

- Сегодня ты дебютировал на 
«Металлурге», выйдя на замену… 

- О своей игре особо говорить не хочется. 
Главное, результат команды. Он на первом 
месте. А его сегодня нет. Повторюсь, всем 
приносим свои извинения. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. СДЕРЖАЛИ "АЛЕКСАНДРИЮ" 
 

На следующий день после официального 
матча («Горняк» - «Тернополь») резервисты 
криворожского «Горняка» провели традиционный 
спарринг. Мерялись силами с представителем 
Премьер-лиги - ФК «Александрия». Александрийцы 
вынужденно заполняли паузу в чемпионате, 
вызванную матчами сборных. Впервые после 
травмы у нас 90 минут отыграл Луценко. Игровую 
практику получил дисквалифицированный Нудный. 

В целом, поединок вышел равным при 
минимальном территориальном превосходстве 
соперника. Возможности распечатать ворота Гурина в первом тайме упустили Коломоец, 
Леонов, Старенький. С нашей стороны могли забивать Дацюк и Снижко. После перерыва 
гости практически полностью поменяли состав, на поле появилась потенциальная основа, но 
счет так и не был открыт. 

 

«Горняк» (Кривой Рог) - ФК «Александрия» - 0:0. 6 сентября 2015 года. Контрольный 

матч. Кривой Рог. 16:45. +33 градуса. Арбитр: Максим Полищук (Кривой Рог). 

«Горняк»: Роман Гурин (к) - Игорь Бука, новичок, Артем Терехов, Евгений Сантрапинских 
- Ярослав Ямполь, Олег Луценко (Владислав Чечеленко, 76), Игорь Яровой, Александр Снижко, 

Сергей Нудный - Роман Дацюк. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

ФК «Александрия» (1 тайм): Владислав Леванидов - Станислав Микицей, Максим 
Имереков, Александр Матвеев, Павел Мягков - Дмитрий Леонов, Руслан Степанюк, Артем Чорний, 

Сергей Старенький (к) - Виталий Пономарь, Юрий Коломоец. 

ФК «Александрия» (2 тайм): Андрей Новак - Станислав Микицей (Виталий Пономарь, 72), 

Андрей Запорожан (к), Антон Шендрик, Павел Мягков - Артем Сухоцкий, Евгений Банада, Давид 

Таргамадзе, Сергей Басов, Артем Полярус - Василий Грицук. Главный тренер: Владимир Богданович 

Шаран. 

Предупреждение: Артем Полярус (А), 74 (грубая игра). 

 

АРТЕМ ТЕРЕХОВ: "БЛАГОДАРЯ ТАКИМ МАТЧАМ БУДЕМ ПРИБАВЛЯТЬ" 
Защитник криворожского «Горняка» Артем ТЕРЕХОВ - о ничьей в домашнем 

контрольном матче с ФК «Александрия» (0:0). 
- Сегодня была очень непростая игра… 
- Да, игра очень понравилась, получилась интересной. Думаю, всем ребятам было 

интересно сыграть с командой Премьер-лиги, проверить себя на фоне соперника. Все 
футболисты вышли заряженными на поединок. Очень хороший матч, и результат для нас в 
принципе положительный. Могли, как забить, так и пропустить. Благодаря таким матчам все 
футболисты будут исключительно прибавлять, набирать форму. 

- После перерыва «Александрия» выпустила новых игроков. Нелегко было 
противостоять более свежему сопернику? 

- Конечно, физически было тяжело выдержать все 90 минут, 
где-то подсели. Плюс александрийцы уже наигрывали состав под игру 
чемпионата с «Динамо». Мы же действовали больше от обороны. 

- Ты в Кривом Роге почти месяц. Освоился, как тебе 
наша команда? 

- В «Горняке» все очень нравится. Плюс живу и тренируюсь 
недалеко от дома. Коллектив хороший, ребята дружные. Некоторых 
знал ранее. Григорика и Чечеленко - по Мариуполю, с Луценко 
пересекались на уровне молодежек. Адаптация прошла легко. Теперь 
будем работать дальше. 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

«Десна» (Чернигов) - «Горняк» (Кривой Рог) - 1:1 (0:1). 12 сентября 2015 года. 

Чернигов. Стадион имени Юрия Гагарина. 1600 зрителей. +17 градусов. Поле - 4. Арбитры: 

Вадим Саик (Одесса) -  Михаил Маланчук (Черновицкая область), Валерий Киселев (Сумы). 

«Десна»: 31. Сергей Ситало - 3. Павел Щедраков, 2. Вадим Жук, 17. Руслан Кисиль (6. 

Дмитрий Задерецкий, 72), 11. Вадим Бовтрук, 7. Евгений Чепурненко, 21. Константин Кравченко (9. 

Петр Кондратюк, 46), 4. Вадим Мельник (к), 13. Евгений Елисеев, 18. Рудольф Сухомлинов, 10. Хабиб 
Адеринсола Эсеола (77. Александр Иващенко, 77). Запасные: 1. Олег Шевченко, 27. Андрей Смалько, 

5. Владимир Чуланов, 15. Артем Грищенко. Главный тренер: Александр Дмитриевич Рябоконь. 

«Горняк»: 30. Геннадий Ганев - 4. Игорь Солдат (17. Роман Дацюк, 90+3), 29. Владимир 
Баенко, 28. Виталий Павлов (к), 21. Сергей Гвоздевич - 10. Ярослав Ямполь, 5. Роман Дорош, 25. 

Андрей Григорик, 8. Богдан Боровский (27. Евгений Сантрапинских, 82), 9. Владислав Чечеленко (22. 

Вячеслав Рябов, 70) - 14. Артем Ситало.Запасные: 1. Роман Гурин, 3. Артем Терехов, 24. Александр 

Снижко, 88. Олег Луценко. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

Голы: Владислав Чечеленко (Артем Ситало), 8 (0:1). Вадим Бовтрук, 86 (1:1). 

Предупреждения: Руслан Кисиль, 32 (неспорт. повед.). Дмитрий Задерецкий, 79 (неспорт. 
повед.). Евгений Елисеев, 87 (неспорт. повед.) - Сергей Гвоздевич, 71 (грубая игра). Андрей Григорик, 

78 (грубая игра). 
 
 

Матч восьмого тура в Чернигове ожидался с интересом. Во-первых, неудачно 
начала сезон амбициозная «Десна», от которой болельщики с каждым туром ждали только 
побед. Во-вторых, пять последних поединков не проигрывал «Горняк», и будь он поудачливее 
во встречах с «Сумами» и «Тернополем», мог быть единоличным лидером. На предматчевой 
тренировке в Чернигове боль в спине почувствовал только вернувшийся в строй Луценко, а 
посему его участие в сегодняшнем матче точно было невозможным. Начало встречи 
осталось за нашей командой. Поэтому быстрый гол стал в какой-то мере закономерным. 
После стремительной контратаки Чечеленко набрал ход практически с центра поля, и, 
сместившись к полукругу штрафной, мощно пробил в дальнюю шестерку! Правда, за три 

минуты до этого Ганев с трудом перевел мяч в перекладину 
после выстрела Чепурненко метров с 30-ти. Криворожане 
завладели преимуществом. У них лучше держался мяч, они 
грамотно комбинировали по всей ширине поля. На 20-й 
минуте Ситало с линии штрафной расстрелял штангу… А 
забей Артем в этом эпизоде, дальше наверняка было бы 
полегче. В середине тайма «Десна», гонимая вперед 
болельщиками, выровняла игру. И уже сама стала 
нагнетать давление у наших ворот. На 31-й минуте Бовтрук 
выскочил на свидание с Ганевым, но, к счастью, мяч сотряс 
перекладину. Тут же наш голкипер чуть было не выпустил 
снаряд за линию ворот после опасного удара того же 
Бовтрука. До перерыва соперники по разу обменялись 

ударами «по воробьям». Чечеленко после отскока метров с 15-ти, и Кисиль с линии 
штрафной… Вторая половина началась с атак хозяев, которые с каждой минутой 
становились все настырнее. На 62-й минуте Ганев взял непростой удар Чепурненко со 
штрафного. Тут же в третий раз в матче за нас сыграла перекладина! Это Мельника забыли 
во вратарской после подачи с корнера… В дальнейшем наша оборона действовала надѐжно 
и слаженно. До 86-й минуты. Когда после длинного заброса на десятки метров, и передачи 
головой Мельника, в штрафной забыли Бовтрука, лучшего в этом матче на поле в составе 
соперника. Вадим точно пробил в ближнюю девятку. Не удержали... К сожалению, 
криворожане теряют два очка... Вдвойне обидно, что при счѐте 0:1 свой шанс не реализовал 
Ситало, эффектно пробивавший практически в упор. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» из Чернигова 
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КІЛЬКА СЛІВ ПІСЛЯ МАТЧУ 
 

АНДРЕЙ ГРИГОРИК: 

«РАССТРАИВАТЬСЯ НЕ СТОИТ» 
 

- Андрей, чего, на твой взгляд, не 

хватило «Горняку», чтобы удержать три 

очка? 

- Мы неправильно играли во втором 
тайме: мало контратаковали, а нужно было 

действовать по игре. Сели в оборону, 

пришлось отбиваться. Не сумели правильно 
распорядиться мячом в атаке. Как только 

выходили вперед, сразу следовала потеря. 

- Наверное, слишком рано начали 

играть на удержание? 

- Да… «Десна» нагнетала, била мяч 

вперед. А мы тут же его теряли, хотя нужно 
были где-то придержать, сохранить. Уверен, 

если бы «Горняку» удалось подержать 

подольше мяч хотя бы несколько раз, 
соперник не шел бы в атаку большими 

силами. 

- Забей Ситало один из своих двух 

моментов при счете 0:1, игра сложилась бы 

по-другому? 

- Конечно, стань счет 2:0, дальше было 

бы проще. Думаю, не было бы такого 

давления. 

- Надо расстраиваться тому, что уже 

три матча не можем победить, играем 

вничью, или радоваться тому, что серия 

без поражений достигла шести туров? 

- Расстраиваться точно не стоит. Ведь 

чемпионат только начался. Конечно, хочется 

побеждать. Но, считаю, главное, что 
«Горняк» не проигрывает. Эта серия из 

ничьих напоминает мне прошлый год, когда 

на старте сводили к ничьим 4 встречи 
кряду… 

 
 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО:  

«ПРОВАЛИЛИ ВТОРОЙ ТАЙМ» 

Вашему вниманию пресс-конференция 
главного тренера криворожского «Горняка» Геннадия 

ПРИХОДЬКО после матча 8 тура 1 лиги «Десна» - 

«Горняк» (1:1). 
- Игру можно разделить на две части. В 

первом тайме мы владели территориальным 

преимуществом, больше контролировали мяч, 
создавали моменты. Хотя и у соперника были 

моменты. Второй тайм: Чернигов прибавил, атаковал 

в нашей зоне за счѐт длинных передач. Мы где-то 
проигрывали борьбу, поэтому инициатива была у них. 

Второй тайм остался за ними. Если так, в целом, 
ничейный результат считаю закономерный. Игра 

была зрелищный, с моментами в обе стороны. 

- Согласны, что во втором тайме удача 

была на стороне вашей команды? 

- Да, соперник владел преимуществом, 

создавал моменты. Где-то нам удача улыбнулась, 
была перекладина. Второй тайм в нашем исполнении 

мне не понравился. Будем разбираться. 

- Ганев поймал кураж? 

- Гена выполнял свою работу. Интересно, 

почему мы провалили второй тайм в игровом плане: 

не было комбинационной игры, не было паса. А так 
ребята, конечно, терпели. За итоговый счет им 

спасибо. 

- Вам нужно усиливать какие-нибудь 

позиции? 

- Позиции всегда нужно усиливать. 

Скажите, какие футболисты, будем усиливать. У вас 
хороший подбор игроков. У нас тоже, считаю, 

футболисты неплохого уровня. 

- Сегодня не было Нудного... 

- Да, он дисквалифицирован. Надеюсь, в 

следующей игре нам поможет.  
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ОСТАННІЙ МАТЧ МФК «МИКОЛАЇВ» 
 

МФК "Миколаїв" - "Іллічівець" (Маріуполь) - 4:0 (1:0). Миколаїв. Центральний 
міський стадіон. 14 вересня 2015 року.  

МФК "Миколаїв": Чумак, Сікорський (Вітенко 84), Буличов, Любчак, Ковальов, 
Цапій, Момот, Кошелюк, Батюшин, Саркісян (Муховиков 79), Хохлов. 

"Іллічівець": Гальчук, Акімов (Іванісеня 59), Янаков (Безбородько 68), Жичиков, 
Ілюк, Мишньов, Глущук (Єфремов 83), Мігунов, Сидоренко, Вакуленко, Олійник. 

Голи: Саркісян 24, Буличов 64, Кошелюк 87, Батюшин 90+1. 
Попередження: Цапій 45+4, Кошелюк 47, Момот 90+3 - Безбородько 90. 
 

Маріупольці в осінь (нагадаємо, що для них це був перший офіційний матч з серпня) 
увійшли немов іншою командою: відразу сім осіб порівняно із зустріччю проти "Тернополя" з 
перших хвилин вийшли нові. Це призвело до того, що в центрі оборони сьогодні вийшли 
Сидоренко і Олійник, які раніше в парі не виступали. Перший тайм "Миколаїв" провів 
впевненіше свого суперника. Команда Руслана Забранського, не в останню чергу завдяки 
своєму "хвилерізу" Момоту, "перекушувала" більшість атак гостей ще задовго до своїх воріт. З 
цієї причини приазовцям частенько доводилося вдаватися до дальньої артилерії, яка не 
завжди ставала панацеєю. Так, прикладався метрів з 25 Янаков, пробиваючи з відскоком від 
газону перед голкіпером, однак Чумак зіграв 
надійно. У другому періоді також з-за меж 
штрафного шукав свого щастя Акімов - страж 
миколаївських воріт не затремтів. 

"Муніципали" ж були більш варіативними, 
при необхідності також застосовуючи і дальні 
удари, і комбінаційні дії. Перша ж небезпечна 
атака господарів виявилася гольовою: Ковальов 
віддав коротку передачу на Саркісяна перед 
штрафним "Іллічівця", а Ваге з розвороту увігнав 
м'яч у лівий від себе верхній кут. Надалі "Миколаїв" 
продовжував контролювати хід зустрічі, при цьому 
регулярно напружуючи роботою Гальчука. Початок 
другого тайму виявився за маріупольцями, які 
змушували працювати оборону "муніципалів" 
практично на повну потужність. Проте ні ряд 
кутових, ні позиційні атаки не доходили навіть до ударів по воротах. Натомість самі миколаївці 
відповідали дуже гострими випадами. Міг розраховувати на дубль Саркісян, коли вже був 
відіграний воротар, але його удар метрів з п'яти був заблокований захисниками. Незабаром 
схожий епізод був у Кошелюка, однак Дмитро порушив правила в атаці. І все ж другий гол у 
ворота Гальчука влетів. Цапій зробив подачу з лівого флангу, до м'яча ніхто не дострибнув в 
центрі штрафної, а на дальній кут воротарського вбіг Буличов, який пробив повз голкіпера - 
2:0. Це вже був практично вирок, враховуючи, що "Іллічівець" явних гольових моментів до 
цього відрізка так і не створив. До того ж команда Валерія Кривенцова почала злегка "плисти", 
атакуючи більше за інерцією. "Миколаїв" ж перейшов на гру на контратаках, використовуючи 
вільні зони в захисних побудовах маріупольців. І ще дві з них до закінчення зустрічі вдалося 
завершити результативними ударами. В "ролі другого плану" відзначився Муховиков, який 
двічі видавав партнерам передачі від лівої бровки під удар у центр штрафного: спершу його 
навіс головою замкнув Кошелюк, а за кілька хвилин крапку поставив Батюшин. "Муніципали" 
здобувають другу поспіль домашню розгромну перемогу, чого з ними не траплялося ну дуже 
давно. "Іллічівець" же терпить найбільшої поразки в Першій лізі з квітня 1997 року. Тоді, до 
слова, маріупольці, що носили назву "Металург", з таким же рахунком поступилися на виїзді 
"Миколаєву"... 

Олександр РИЖЕНКО, UA-Футбол 
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ЛУЦЕНКО 
Олег 

Олександрович 

Народився 14 лютого 1993 року.  Вихованець ФК «Молодь» 
Полтава. Громадянство – Україна. Зріст – 182 см. Вага – 72 кг.  

Амплуа – півзахисник. 

     
 

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2006-2007 ДЮФЛ "Молодь" (Полтава) 20 2 

2008-2009 ДЮФЛ "Молодь" (Полтава) 12  

2009-2010 
ДЮФЛ "Молодь" (Полтава) 16 4 

ДЮФЛ "Ворскла" (Полтава) 1  

2010-2011 Друга ліга "Шахтар-3" (Донецьк) 1  

 Молодіжна першість "Волинь" (Луцьк) 9  

2012-2013 Молодіжна першість "Волинь" (Луцьк) 8  

2012-2013 Першість дублерів "Волинь" (Луцьк) 23  

2013-2014 Першість дублерів "Чорноморець" (Одеса) 14  

2014-2015 
Прем’єр-ліга "Чорноморець" (Одеса) 2  

Молодіжна першість "Чорноморець" (Одеса) 20 2 

2015-2016 Перша ліга "Гірник" (Кривий Ріг) ...  

 

  
 

 

ЧЕМПІОНАТ 2015/2016. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Миколаїв» Миколаїв 
 

26.07.15 Іллічівець 2:1 Гірник 

01.08.15 Авангард 0:1 Гірник 

08.08.15 Гірник 2:1 Оболонь-Бровар 

15.08.15 Гірник-Спорт нб Гірник 

26.08.15 Гірник 2:1 Черкаський Дніпро 
30.08.15 Суми 2:2 Гірник 

05.09.15 Гірник 1:1 Тернопіль 

12.09.15 Десна 1:1 Чернігів 
 

26.07.15 Миколаїв 2:1 Авангард 

01.08.15 Миколаїв 0:1 Нафтовик-Укрнафта 

08.08.15 Динамо-2 0:0 Миколаїв 

15.08.15 Миколаїв 1:1 Полтава 

26.08.15 Геліос 2:2 Миколаїв 
30.08.15 Миколаїв 3:0 Нива 

05.09.15 Зірка 2:1 Миколаїв 

12.09.15 Миколаїв  Іллічівець 
 

 

 

Знайомтесь: 
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«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ 
 

 
 

 

 

 

 

30 серпня 2015 р., 17:00, Суми 
матч №5 (317) 

Ст-н «Ювілейний». 230С. 1400 глядачів 

«Суми» Суми 2:2 (1:0) «Гірник» Кривий Ріг  

1 Важинський Ярослав Арбітри: 
П.Чижевський (Київ) 

С.Наскалов (Мукачеве) 
Д.Марченко (Чернігів) 

1 Ганєв Геннадій 

2 Радченко Ігор 2 Солдат Ігор 

 Пінчук Олексій (57) 3 Баєнко Володимир 

3 Мєдвєдєв Олександр 4 Павлов Віталій 

4 Котелюх Олег Голи: 
Лебеденко (23-пен.) 
Єрмаченко (65) 

Сітало (78-пен.) 
Рябов (90+1) 

5 Гвоздевич Сергій 

5 Западня Артур 6 Ямполь Ярослав 

6 Ігнатенко Олександр  Сантрапінських Є. (64) 

7 Брікнер Іван 7 Дорош Роман 

 Сидоренко Дмитро (74)  Рябов В’ячеслав (73) 

8 Лебеденко Олександр Попередження: 
Дорош (22) 

Павлов (28) 
Западня (37), Сулейман (41) 
Радченко (52), Ігнатенко (57) 
Пінчук (78) 

Рябов (90+1) 

8 Григорик Андрій 

9 Гребенюк Іван 9 Боровський Богдан 

10 Сулейман Фарид  Чечеленко Вл-в (90+4) 

 Фатьянов Олексій (66) 10 Нудний Сергій 

11 Єрмаченко Олександр 11 Сітало Артем 

Литвиненко Олександр 
Голіков Олександр 
Томенко Олександр 
Савін Олександр 

Гурін Роман 
Сніжко Олександр 
Тєрєхов Артем 
Дацюк Роман 

Вилучення: 
Нудний (67) 

Юрій Ярошенко Тренери Геннадій Приходько 

 

 

 

 

матч №6(318) 
5 вересня 2015 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 270С, 2000 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:1 
(0:0) 

«Тернопіль» 
Тернопіль 

1 Гурін Роман Арбітри: 
С.Даньковський (Київ) 
О.Дашко (Вишгород) 

Р.Якимик (Львів) 

1 Чернобай Сергій 

2 Солдат Ігор 2 Куріло Ігор 

3 Баєнко Володимир 3 Атласюк Сергій 

4 Павлов Віталій 4 Клекот Степан 

5 Гвоздевич Сергій  

Голи: 
 

Капелян (51) 
Боровський (70) 

 

5 Дубчак Андрій 

6 Ямполь Ярослав 6 Гаврилюк Роман 

 Сантрапінських Є.(46) 7 Кіцак Олександр 

7 Дорош Роман  Полянчук Сергій (63) 

8 Рябов В’ячеслав 8 Соколовський Юрій 

 Яровий Ігор (82) 
Попередження: 

 
Кіцак (33) 

Гаврилюк (71) 
Солдат (84) 

 Сороцький Ігор (67) 

9 Боровський Богдан 9 Кривий Тарас 

10 Чечеленко Вл-в 10 Богданов Віталій 

 Дацюк Роман (60) 11 Капелян Андрій 

11 Сітало Артем  Громяк Тарас (71) 

Ганєв Геннадій 
Тєрєхов Артем 
Бука Ігор 
Сніжко Олександр 

Кравчук Володимир 
Різник Андрій 
Дорі Артур 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Василь Івегеш 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

"ГОРНЯК-2003": НА ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ В ХАРЬКОВЕ 
 

Криворожский «Горняк-2003» принял участие в престижном детском турнире, 
посвященном Дню независимости Украины. Команда Валентина Платонова до последнего 
боролась за место в финале, даже обыграв, на минуточку, будущего чемпиона харьковский 
«Металлист», но в матче последнего тура группового турнира потерпела досадное 
поражение от мариупольского «Ильичевца», пропустив решающий гол на последних минутах. 
В итоге, наши ребята заняли 5 место. Лучшим футболистом команды по итогам соревнований 
организаторы признали Егора Позднякова. Отметим, что Егор получил денежный сертификат 
от одного из украинских Интернет-магазинов. 

Итоговое турнирное положение: 1. «Металлист» (Харьков). 2. «Днепр» 
(Днепропетровск). 3. «Ильичевец» (Мариуполь). 4. «Металлург» (Запорожье). 5. «Горняк-
2003» (Кривой Рог)… 

 

Харьков. Турнир, посвященный Дню независимости Украины 
 

1-й тур. «Горняк-2003» - «Мрия» 
(Купянск) - 2:2 (1:2). Голы «Горняка-2003»: 
Назар Байрук, Джон Пяткин. 

2-й тур. «Горняк-2003» - ДЮСШ-13 
(Харьков) - 5:1 (4:0). Голы «Горняка-2003»: 
Александр Лебедев-3, Евгений Николашин, 
Артем Стеценко. 

3-й тур. «Горняк-2003» - «Металлист» 
(Харьков) - 1:0 (0:0). Гол: Джон Пяткин. 

4-й тур. «Горняк-2003» - «Ильичевец» 
(Мариуполь) - 1:2 (0:0). Гол «Горняка-2003»: 
Назар Байрук. 

Матч за 5 место. «Горняк-2003» - 
«Барса» (Сумы) - 3:2 (2:1). Голы «Горняка-2003»: Артем Стеценко, Евгений Николашин, 
Александр Лебедев. 
 

ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА "ГОРНЯК" ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ НАБОР ДЕТЕЙ! 
 

Хотите стать футболистами? Приносить славу любимому «Горняку» и 
криворожскому футболу? Тогда это объявление для вас, ребята! Футбольная школа 
«Горняк» объявляет набор детей 1999-2009 годов рождения. Все справки по телефонам 
тренеров школы. 

 

1999 год - тренер Евгений Геннадьевич Арбузов (098 336 16 02).  
2000 - тренер Орест Богданович Атаманчук (067 569 02 68).  

2001, 2003 - тренер Валентин Викторович 
Платонов (098 004 75 91). 

2002 - тренер Сергей Сергеевич Максименко 
(067 708 03 50). 

2004 - тренер Владимир Дмитриевич Гринь 
(067 907 07 27). 

2005-2006 - тренер Мукан Юрий Михайлович 
(093 478 21 03). 

2007-2009 - тренер Черник Игорь 
Александрович (098 505 81 20). 

Добро пожаловать в дружную семью ФК 
«Горняк» - единственного профессионального 
футбольного клуба в Кривом Роге! 
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ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ В VIP-ЗОНУ СТАДИОНА "МЕТАЛЛУРГ" 
 

 ФК «Горняк» объявляет 
о старте продажи сезонных 
абонементов! Абонементы будут 
реализовываться на все 
домашние матчи команды в 
чемпионате Украины Первой лиги 
сезона-2015/2016, а также 
домашние матчи в Кубке 
Украины-2015/2016. Стоимость - 
650 гривен. Отметим, что с 
каждым сыгранным домашним 
матчем стоимость абонемента 
будет снижаться на 50 гривен. 
Обращаем ваше внимание на то, что покупка абонемента избавит вас от необходимости 
тратить время на дорогу и очереди в кассах.  

Владелец абонемента гарантированно получает: 
- постоянное «мягкое» место (на один сезон, с возможностью закрепления) в VIP-

ложе стадиона «Металлург»; 
- бесплатный чай/кофе; 
- возможность обслуживания в баре-ресторане стадиона «Металлург»; 
- официальную 20-страничную информативную матчевую программку. 
Абонемент можно будет приобрести, начиная с 14 сентября, с 9:00 до 18:00 в 

фан-шопе ФК «Горняк», который находится по адресу: г. Кривой Рог, ул. 
Светлогорская, 1в.  Или заказать по контактному телефону: 067 941 64 76 (Илона). 

 

БОРОВСКИЙ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЛЕВЫМ ХАВОМ СЕДЬМОГО ТУРА! 
  

Портал FootBoom.com подвел итоги 7-го тура 1 лиги, матчи которого состоялись 
неделю назад. Наш «Горняк» в прошедший уик-энд принимал дома «Тернополь», и потерял 

два очка (1:1). Автор единственного 
гола хозяев в середине тайма 
Боровский (на фото слева) был признан 
журналистами издания лучшим левым 
полузащитником тура! Так держать, 
Бодя! 

«Горняки» в символических 
сборных тура по версии Football.ua, 
UA-Футбол, FootBoom в сезоне 
2015/2016: 

 

2 тур. Football.ua - Геннадий 
Ганев, Ярослав Ямполь; UA-Футбол - 
Ярослав Ямполь (2); FootBoom - 
Геннадий Ганев (2), Ярослав Ямполь 
(3). 

3 тур. Football.ua - Игорь 
Солдат, Сергей Гвоздевич, Артем 

Ситало - герой тура; UA-Футбол - Артем Ситало (2), Геннадий Приходько - тренер тура; 
FootBoom - Игорь Солдат (2), Артем Ситало (3). 

4 тур. Football.ua - Игорь Солдат (3), Владимир Баенко; UA-Футбол - Владимир 
Баенко (2); FootBoom - Игорь Солдат (4), Владимир Баенко (3). 

7 тур. FootBoom - Богдан Боровский. 
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ЮНЫЕ НАДЕЖДЫ "ГОРНЯКА": ЛЕТО - ПОЗАДИ, ВПЕРЕДИ - РАБОТА! 
 

Ряд детско-юношеских команд криворожского «Горняка» начал новый сезон 
матчами в чемпионате города. 

 

ДЮФЛ.  Чемпионат Кривого Рога 
 

Юноши. 8 тур 

«Горняк-99» - «Кривбасс-84» - 3:0 (1:0). Голы: Иван Стороженко, Владислав Спорыш, Глеб 

Попчук. 

Турнирное положение: 1. «Горняк-99» - 21 очко (7 игр). 2. «Пенуэл» - 17 (8). 3. ЦГОК - 10 
(6)… 6. ЮГОК - 3 (6). 7. СевГОК - 2 (6). 

 

Подростки. Группа А.  8 тур 

«Пенуэл-2» - «Горняк-2001» - 0:3 (тех. победа). 

Турнирное положение: 1. СДЮШОР-2001 - 13 (5). 2. «Шахтер-2000» - 13 (5). 3. ИнГОК - 10 (5). 
4. «Горняк-2001» - 6 (6)… 6. «Пенуэл-2» - 4 (5). 7. «Колос-ДЮСШ-1» - 3 (6). 

 

Подростки.  Группа Б.  8 тур 

«Горняк-2000» - СДЮШОР-

2000 - 3:3 (1:2).  Голы «Горняка-
2000»: Евгений Ильюхов, Артур 

Зубенко, Владислав Хаткевич.  
 

9 тур.  ДЮСШ №4 - «Горняк-

2000» - 0:21 (0:8).  Голы: Артур 
Зубенко-10, Дмитрий Кучак-2, 

автогол-2, Алексей Шинин, Евгений 

Ильюхов, Евгений Холопов, Максим 

Шкляренко, Филипп Головко, Артем 

Шершень, Андрей Баштанник. 

Турнирное положение: 1. 
«Пенуэл-1» - 27 (9). 2. СДЮШОР-

2000 - 22 (9). 3. «Горняк-2000» - 19 

(9)... 7. ДЮСШ №4 - 3 (9). 8. ЦДЮТ 
«Сонях» - 0 (8). 

 

Дети.  Группа А.  1 тур 

«Шахтер-1» - «Горняк-2003» - 

5:0 (1:0). 
 

8 тур.  «Горняк-2003» - 
«Шахтер-1» - 0:4 (0:1). 

Турнирное положение: 1. «Шахтер-1» - 22 (8). 2. ИнГОК - 19 (8). 3. «Горняк-2003» - 16 (8)… 7. 

«Колос-ДЮСШ-1» - 4 (8). 8. ЮГОК - 3 (8). 
 

Дети.  Группа Б.  8 тур 

«Горняк-2002» - ЦГОК - 5:0 (4:0).  Голы: Александр Демин, Максим Козоброд, Олег Омелюсик, 

Денис Тищенко, Сергей Швагер. 

Турнирное положение: 1. СДЮШОР-2002 - 18 (7). 2. 1. «Шахтер-2» - 13 (6). 3. «Пенуэл» - 12 
(7)… 5. «Горняк-2002» - 8 (7). 6. СевГОК - 5 (6). 7. ДЮСШ №4 - 0 (6). 

 

Товарищеские матчи 
 

«Горняк-99» - СК «Горняк-КЖРК» - 3:2 (0:2). Голы: Иван Стороженко-3 - Богдан Соболь, 
Алексей Романчук. 

«Днепр-2004» - «Горняк-2004» - 2:2.  Голы «Горняка-2004»: Артем Стеценко-2. 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«МИКОЛАЇВ» 
 

Миколаїв 

 
 

Воротарі 
ГАНЄВ Геннадій 15.05.90 №30 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 
   

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 
БРИНЬКО Олександр 13.05.89 №26 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 
САНТРАПІНСЬКИХ Євген 21.10.87 №27 
СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №4 
ТЄРЄХОВ Артем 31.03.92 №3 

Півзахисники 
БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 
БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.85 №21 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 
ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
ЛУЦЕНКО Олег 14.02.93 №88 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №16 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
СНІЖКО Олександр 20.08.96 №24 
ЯМПОЛЬ Ярослав 21.04.90 №89 
ЯРОВИЙ Ігор 08.04.96 №19 

Нападаючі 
ДАЦЮК Роман 07.09.88 №17 
СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ЧЕЧЕЛЕНКО Владислав 19.07.93 №9 
   

 

Воротарі 
АГАЛАРОВ Амір 01.11.96 №5 
ВОСКОНЯН Валерій 06.04.94 №1 
ЧУМАК Роман 01.10.82 №51 

Захисники 
АНДРІЄВСЬКИЙ Микола 31.07.95 №26 
БИЧКОВ Богдан 24.11.94 №3 
ЛЕЩЕНКО Максим 18.01.92 №69 
ЛЮБЧАК Сергій 15.04.86 №24 
МОМОТ Віталій 02.04.90 №18 
ХОХЛОВ Вадим 21.05.89 №2 
ЦАПІЙ Юрій 14.10.86 №21 

Півзахисники 
СІКОРСЬКИЙ Ігор 29.07.88 №70 
БАТЮШИН Юрій 07.12.92 №13 
БУЛИЧЕВ Юрій 12.10.82 №32 
ДЯЧЕНКО Семен 12.05.92 №29 
КОВАЛЕНКО Євгеній 11.08.92 №22 
КОВАЛЬОВ Андрій 27.03.90 №23 
КОШЕЛЮК Дмитро 14.02.91 №17 
МУХОВИКОВ Антон 20.06.84 №19 
САРКІСЯН Ваге 23.03.93 №10 
УШАКОВ Євген 07.11.89 №78 
ЧУЧМАН Станіслав 28.01.91 №77 

Нападаючі 
БЕРКО Віктор 21.09.92 №7 
ВІТЕНКО Євген 19.02.97 №97 
МОРЯ Леонід 12.09.89 №8 

 

 

Тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Руслан ЗАБРАНСЬКИЙ 

 


