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25-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2015/2016 рр. 

Турнірна таблиця станом на 6 листопада 2015 року 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Зірка" Кіровоград 15 9 3 3 28 - 10 +18 30 
2 "Оболонь-Бровар" Київ 15 9 3 3 27 - 19 +8 30 
3 "Черкаський Дніпро" Черкаси 15 8 3 4 23 - 14 +9 27 
4 "Гірник" Кривий Ріг 15 7 6 2 20 - 12 +8 27 
5 "Миколаїв" Миколаїв 15 6 4 5 22 - 17 +5 22 
6 "Динамо-2" Київ 15 6 4 5 16 - 17 -1 22 
7 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 15 5 5 5 13 - 11 +2 20 
8 "Геліос" Харків 13 4 7 2 14 - 12 +2 19 
9 "Десна" Чернігів 15 5 4 6 13 - 14 -1 19 
10 "Іллічівець" Маріуполь 14 4 6 4 13 - 15 -2 18 
11 "Авангард" Краматорськ 15 5 3 7 18 - 22 -4 18 
12 "Полтава" Полтава 15 4 5 6 14 - 16 -2 17 
13 "Суми" Суми 15 4 5 6 20 - 23 -3 17 
14 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 15 4 3 8 14 - 21 -7 15 
15 "Тернопіль" Тернопіль 15 4 3 8 11 - 28 -17 15 
16 "Нива" Тернопіль 14 1 2 11 5 - 20 -15 5 

 

 
 

15-й тур – 1 листопада 2015 року  17-й тур – 14 листопада 2015 року 
Іллічівець 1:1 Авангард 

Гірник 0:0 Зірка 
Оболонь-Бровар 2:2 Нива 

Гірник-Спорт 1:1 Геліос 
Черкаський Дніпро 2:1 Полтава 

Суми 2:1 Динамо-2 
Тернопіль 1:0 Нафтовик-Укрнафта 

Десна 0:1 Миколаїв 
 

 Нафтовик-Укрнафта - Миколаїв 
Гірник - Авангард 

Динамо-2 - Десна 
Полтава - Тернопіль 

Геліос - Суми 
Нива - Черкаський Дніпро 
Зірка - Гірник-Спорт 

Іллічівець - Оболонь-Бровар 
 

   

16-й тур – 7 листопада 2015 року  18-й тур - 21 листопада 2015 року 
Оболонь-Бровар - Зірка 

Гірник-Спорт - Нива 
Черкаський Дніпро - Геліос 

Суми - Полтава 
Тернопіль - Динамо-2 

Гірник - Іллічівець 
Десна - Нафтовик-Укрнафта 

Авангард - Миколаїв 
 

 Миколаїв - Динамо-2 
Оболонь-Бровар - Гірник 

Гірник-Спорт - Іллічівець 
Черкаський Дніпро - Зірка 

Суми - Нива 
Тернопіль - Геліос 

Десна - Полтава 
Авангард - Нафтовик-Укрнафта 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 6 листопада) 
 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
Фаворов Артем Оболонь-Бровар 15 10(2) 

Скепський Денис Черкаський Дніпро 15 7(2) 

Локтіонов Роман Зірка 14 6(0) 

Продан Василь Оболонь-Бровар 14 6(0) 

Чучман Станіслав Миколаїв 13 5(0) 

Вакуленко Сергій Іллічівець 14 5(3) 

Філіппов Олександр Авангард 14 5(1) 
 

В чемпіонатах країни наш «Гірник» вперше зустрівся з «Іллічівцем» 26 липня 

цього року в першому турі поточного сезону у Маріуполі - 2:1 на користь 

господарів (голи: Акімов, Вакуленко - Нудний). А 22 серпня доля звела нас в 1/16-й фінала 

Кубка України, цього разу криворіжці на рідному стадіоні взяли впевнений реванш - 3:0. 

 

 
26 липня 2015 року. Маріуполь. «Іллічівець» - «Гірник» - 2:1.     Фото:  http://fcilich.com 

 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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Криворожский «Горняк» 
играл в 1/16-й финала 
Кубка Украины во 
второй раз в своей 
истории. Два года назад 
наша команда уступила 
дорогу в следующий 
раунд «Десне» лишь в 
дополнительное время, 
к тому времени играя 
вдесятером. Поэтому 
сегодня была настроена 
во что бы то ни стало 
завершить начатое 
ранее. И как же начался 
сегодняшний поединок!!! 
Секундная стрелка 
часов еще не успела 
сделать и два полных 
оборота, как счет был 
открыт. Ситало 
буквально выгрыз мяч у 
зазевавшегося 
Гальчука, вышедшего за 
пределы штрафной, и, 
добежав до пустых ворот в одиночестве, вколотил мяч в сетку! Азовцы нашли в себе силы 
ответить на 16-й минуте. Янаков отважился на дальний удар - Ганев забрал снаряд намертво 
практически без проблем. Гости перехватили инициативу, подолгу владея мячом на чужой 
половине поля. «Горняки» же на контратаках смотрелись значительно интереснее. Выстрел 
неугомонного Ситало с острого угла не стал проблемой для Гальчука, а мощный удар 
Нудного, поменявшего получившего повреждение в столкновении в дебюте Луценко (после 
игры выяснилось, что Олег получил сотрясение мозга), пришелся немного выше 
перекладины. Олег поправляйся!!! Концовка первой половины осталась за мариупольцами. 

Дуць после подачи с угла поля пробил, к нашему счастью, 
пробил со второго этажа прямо в Ганева; Акимов, убежав от 
Баенко с линии штрафной пальнул выше ворот. Немного 
передохнув, команды вернулись на поле для дальнейшего 
выяснения отношений. И, стоит отметить, активнее заиграли 
уже хозяева. Дважды на острие оказывался будущий герой 
матча Ситало. Но сперва Артем отпустил далековато мяч и 
момент был упущен, а затем, уже выскочив на свидание с 
кипером, в него же и пробил. Наши ребята продолжали 
нагнетать, и второй гол не заставил себя долго ждать! 
Ситало ворвался в штрафную справа и выполнил 
идеальный прострел вдоль ворот - Боровский оказался в 
нужное время в нужном месте - 2:0!!! Спустя 12 минут эта же 
парочка соорудила и третье взятие ворот. Причем третий 
гол - копия второго. Вновь низовой прострел, правда, как 
показалось, более сложный по исполнению, во вратарскую, 
а здесь тут-как-тут Боровский - 3:0! 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
 

 

ОСТАННІЙ МАТЧ СУПЕРНИКІВ. КУБОК УКРАЇНИ 

Матч №2 (14) 

1/16 фіналу 

22 серпня 2015 р., 17:00, Кривий Ріг 

Стадіон «Металург», 270С, 4000 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

3:0 
(1:0) 

«Іллічівець» 
Маріуполь 

1 Ганєв Геннадій Арбітри: 
Р.Калита (Кіровоград) 

О.Холодинський (Харк. обл.) 
В.Висоцький (Запоріжжя) 

1 Гальчук Євген 

2 Солдат Ігор 2 Єфремов Євген 

3 Баєнко Володимир 3 Вакуленко Сергій 

4 Павлов Віталій 4 Дуць Ігор 

5 Гвоздевич Сергій 
Голи: 

Сітало (2) 
Боровський (69) 
Боровський (81) 

5 Цюпа Іван 

6 Ямполь Ярослав  Мігунов Ол-др (71) 

 Сантрапінських Є. (78) 6 Кольцов Віталій 

7 Дорош Роман 7 Мишньов Дмитро 

8 Григорик Андрій  Безбородько Д-с (68) 

9 Боровський Богдан 
Попередження: 

Сітало (19) 
Дуць (22) 

Безбородько (67) 
Гвоздевич (82) 

8 Янаков Іван 

10 Луценко Олег 9 Іванісеня Дмитро 

 Нудний Сергій (18) 10 Акімов В’ячеслав 

11 Сітало Артем 11 Глущук Юрій 

 Дацюк Роман (84)  Ілюк Максим (85) 

Гурін Роман 
Чечеленко Владислав 
Тєрєхов Артем 
Рябов В’ячеслав 

Чурілов Олександр 
Скоблов Дмитро 
Суходуб Богдан 
Писко Михайло 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Валерій Кривенцов 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«ІЛЛІЧІВЕЦЬ» МАРІУПОЛЬ 
 
 

В 1936 році на маріупольському заводі імені Ілліча була створена футбольна команда, яка 

18.07.1936 провела свій перший офіційний матч у 1/64 фіналі Кубка СРСР (програла 0:5 криворізькому 

«Динамо»). У 1938 році клуб отримав назву «Сталь». У 1960 році команда «Авангард» (Жданов) 
об'єдналася з командою «Шахтар» (Рутченкове — зараз район міста Донецька), створивши команду 

«Азовсталь» (Жданов). В чемпіонатах СРСР грала з 1960 (з перервами) – в класі ―Б‖ (1960-64, 1966-

67), 2-й групі класу ―А‖ (1968-70), 2-й лізі (1971-73, 1975-89).  
 

 

Перший чемпіонат незалежної України «Азовець» провів у першій лізі, але посів тільки 11-е 
місце і вилетів у другу лігу, де впродовж наступних двох сезонів був її середняком. Влітку 1995 року 

«Азовець» об'єднався з одним із лідерів другої ліги — командою «Динамо» (Луганськ). 3 квітня 1996 

року команда змінила назву на «Металург» і вже під цією назвою в першому ж сезоні об'єднаній 
команді вдалося зайняти перше місце і вийти до першої ліги. В першій лізі команда несподівано легко 

зайняла третє місце і вперше в своїй історії вийшла до еліти українського футболу. Перший сезон в 

вищій лізі команда провела не дуже вдало, зайнявши 12 місце і відірвавшись від зони вильоту лише на 
одне очко, проте після цього команда стала незмінно займати місця в верхній половині таблиці, а 

сезон 2000—01 взагалі став кращим в історії клубу — «Металург» зайняв четверте місце в чемпіонаті і 

дійшов до півфіналу Кубка України.  17 грудня 2002 року команда змінила назву на «Іллічівець» в 
честь генерального спонсора — ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». 

Незважаючи на зміну назви, команда трохи погіршила результати, знову перемістившись в середину 

таблиці. У сезоні 2004—05 команда знову нагадала про себе, зайнявши п'яте місце і за рейтингом Fair 
Play УЄФА вперше в своїй історії потрапила в єврокубки, зігравши у Кубку УЄФА. Там в першому 

кваліфікаційному раунді маріупольці обіграли вірменський «Бананц» (2-0, 2-0), але в другому 

поступилися австрійській «Аустрії» (0-0, 0-3). 
Наступного сезону команда продовжила вдалі 

виступи, повторивши свій найкращий результат 

у сезоні — четверте місце в чемпіонаті і півфінал 
Кубка України. У сезоні 2006—07, після двох 

сезонів вдалих виступів, команда несподівано 

вилетіла до першої ліги, але наступного сезону 
посіла там перше місце і повернулась в елітний 

дивізіон. 
З того часу команда в Прем'єр-лізі 

стала займати місця в нижній частині таблиці, 

кожного сезону борючись за виживання. Так в 
першому сезоні після повернення команда 

змогла забезпечити прописку лише після 30-го 

туру чемпіонату, у якому доля «Іллічівця» повинна була вирішитись на стадіоні «Україна» у 
львівському дербі «Карпат» і ФК «Львів». Маріупольцям була необхідна лише поразка «городян». У 

драматичному протистоянні (Григорій Баранець не забив пенальті) «синьо-золоті» поступились 1:2 і за 

результатами сезону саме вони повернулися до першої ліги, адже «Іллічівець» випередив львів'ян за 
кількістю перемог (якби кращого визначили за різницею м'ячів, то маріупольці покинули б Прем'єр-

лігу). Через рік доля «Іллічівця» знову вирішувалась в останньому турі — маріупольська команда 

посідала 15-те місце, відстаючи від ПФК «Севастополь», що знаходився на рятівному 14 місці на одне 
очко. «Севастополь» приймав «Таврію», а «Іллічівець» — «Динамо». «Іллічівець», поступаючись по 

ходу гри 0:2, здобув вольову перемогу з рахунком, в той час як «Севастополь» поступився 0:1. Таким 

чином «Іллічівець» знову зберіг прописку в еліті на наступний сезон. 

Ліга (дивізіон) Т Роки виступів І В Н П М`ячі 

Перша ліга (Д2) 5 1960-62, 1968-69 195 61 67 67 193 : 218 

Друга ліга (Д3) 23 1963-64, 1966-67, 1970-73, 1975-89 998 308 259 431 1029:1303 

В С Ь О Г О 28 1960-64, 1966-73, 1975-89 1193 369 326 498 1222:1521 
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Не надто вдалі виступи клубу в 21-му 

чемпіонаті призвели до відставки Яремченко. 

Виконуючим обов'язки головного тренера був 
призначений Ігор Леонов. Турнір 2011-2012 рр. 

«Іллічівець» завершив на 11-му місці. Влітку 

2012 року на береги Азовського моря 
повернувся Микола Павлов, який вже працював 

в «Іллічівці» з 1997-го по 2004-й рік. Під 

керівництвом Миколи Петровича 
маріупольський клуб домігся свого кращого 

досягнення в чемпіонатах України, зайнявши 4-е 

місце в сезоні-2000/01. У 2006-му році цей 
результат був повторений помічником Павлова 

Іваном Баланом. 22-й чемпіонат маріупольці 

завершили на 9-й позиції. Через рік «Іллічівець» 
став десятим. Минулий сезон став одним з 

найгірших в історії маріупольського футболу. 

Трагічні події на Донбасі не могли не 
позначитися на команді з цього регіону. 

«Іллічівець» залишили майже всі футболісти 

основного складу, команда не могла грати в 
рідному місті, орендуючи стадіон «Метеор» у 

Дніпропетровську. Микола Павлов змушений 

зробити ставку на молодь. Врешті команда 
посіла останню 14-ту сходинку і змушена була 

знову покинути еліту. 

 

 
 

 

Статистика виступів  команди в чемпіонаті України 
Сезон Ліга М І В Н П ГЗ ГП О 
1992 1 ліга «Б» 11 26 10 4 12 36 39 24 

1992-93 2 ліга 13 34 9 11 14 34 47 29 
1993-94 2 ліга 12 42 16 7 19 43 58 39 
1994-95 2 ліга 12 42 17 6 19 37 55 57 
1995-96 2 ліга «Б» 1 38 30 4 4 70 24 94 
1996-97 1 ліга 3 46 29 6 11 92 56 93 
1997-98 Вища ліга 12 30 8 9 13 27 48 33 
1998-99 Вища ліга 5 30 14 6 10 35 27 48 
1999-00 Вища ліга 8 30 13 3 14 49 45 42 
2000-01 Вища ліга 4 26 13 4 9 35 26 43 
2001-02 Вища ліга 10 26 6 8 12 29 42 26 
2002-03 Вища ліга 10 30 8 10 12 34 38 34 
2003-04 Вища ліга 8 30 10 10 10 34 36 40 
2004-05 Вища ліга 5 30 12 8 10 38 34 44 
2005-06 Вища ліга 4 30 12 7 11 30 34 43 
2006-07 Вища ліга 15 30 6 7 17 23 39 25 
2007-08 1 ліга 1 38 26 7 5 65 26 85 
2008-09 Прем'єр-ліга 14 30 7 5 18 31 54 26 
2009-10 Прем'єр-ліга 12 30 7 8 15 31 56 29 
2010-11 Прем'єр-ліга 14 30 7 8 15 45 67 29 
2011-12 Прем'єр-ліга 11 30 8 8 14 28 42 32 
2012-13 Прем'єр-ліга 9 30 10 8 12 30 32 38 
2013-14 Прем'єр-ліга 10 28 10 4 14 27 33 34 
2014-15 Прем'єр-ліга 14 26 3 5 18 25 55 14 
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ВАЛЕРІЙ КРИВЕНЦОВ: ХОЧУ, ЩОБИ В «ІЛЛІЧІВЦЯ» БУЛО СВОЄ ОБЛИЧЧЯ 
 

Наставник приазовців, попри відсутність бажаного результату, намагається 
прищепити команді характер та почерк, йдеться у матерiалi видання «Український 
футбол». 

 

— Валерію Сергійовичу, як охарактеризуєте 
виступи маріупольців цьогоріч? 

— Можна сказати так: гра є, організація є, 
моменти створюємо, проте бажаного результату немає. 
Уважаю, що нас катастрофічним чином підводить 
реалізація нагод. 

— Чому підопічні успішно розпочали сезон 
із двох перемог, а наступної довелося чекати понад 
два місяці? 

— Причин багато. Зокрема, позначається 
психологія молодих футболістів. Окрім того, колективи 
першої ліги — досить непоганого рівня. Плюс: не 
завжди нам таланило. За весь час, що працюю з 
«Іллічівцем», команда провалила лише один матч — із «Миколаєвом», якому поступилася — 
0:4. Підлеглі мали дуже поганий вигляд. Однак, за великим рахунком, із усіма іншими 
суперниками володіли перевагою: за грою та голевими шансами. 

— Наскільки вибиває із колії графік, за яким доводиться пропускати тур через 
виклики ваших гравців у молодіжку, а згодом грати по два поєдинки на тиждень? 

— Це дуже велике навантаження. Непросто для будь-якого колективу за 19 днів 
провести шість матчів. До того ж це супроводжується далекими переїздами, бо Маріуполь 
географічно розташовується на сході країни. Як наслідок, виконавці не завжди встигають 
відновитися. Враховуючи, що конкуренція не на тому рівні, до якого прагнемо, фактично нам 
довелося подолати складний етап. А психологія у футболістів яка? Одна невдала зустріч, 
наступна… Наче з «Нафтовиком-Укрнафтою» створили безліч моментів, перегравали 
суперника, проте не змогли здобути три очки. Зате витратили чимало емоцій. На душі було 
незадоволення, порожнеча. За цей короткий період команда була дуже спустошеною. 

— Чи є прогрес у плані зіграності? Чи стали гравці краще взаємодіяти на полі? 
— Є таке. Втім, у багатьох поєдинках задіювали на позиції крайніх нападників 

номінальних оборонців. Залишає свій слід, що влітку не встигли належним чином провести 
комплектацію. Багато кандидатур відмовили нам, дізнавшись, що нас понижують у класі. 
Відтак довелося дуже швидко формувати команду. Приміром, Мігунов у молодіжці Ковальця 
грає лівим захисником, але в нас виступає правим форвардом. Це ж не від хорошого життя? І 
так постійно: то травма одного, то іншого… Доводиться перелаштовуватися. Непросто, проте 
зрушення є. Працюватимемо над цим і надалі. Як неодноразово казав, хочу, щоби в 
«Іллічівця» було своє обличчя. Якщо стежите, то помітите, що кожен наставник-опонент 
відзначав нашу команду. Шкода, що зміст гри не завжди трансформується в результат. 

— На вашу думку, наскільки підопічні використовують свій потенціал? 
— Складно відповісти, складно… З огляду на вік, не витягуємо весь обсяг силової 

боротьби та обирання правильних позицій. 
— Чи піде перерва на користь «Іллічівцю»? 
— Безумовно. Нам перепочинок дуже потрібний. Проте, як думаєте, чи позначається 

відсутність чотирьох основних гравців на організації гри та комбінаціях? 
— Авжеж! 
— А тепер уявіть: із польових футболістів немає половини. Та все одно 

працюватимемо, аналізуватимемо ті непрості 19 днів. Потрібно заспокоїти підопічних. Тоді не 
вистачало можливостей на все: тільки хочеш проаналізувати минулий поєдинок, як потрібно 
готуватися до наступного. Зараз же спокійно обговоримо все. Крім того, необхідно 
визначитися, чи відповідають усі хлопці нашим амбіціям, скажемо так. Отож триває процес 
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становлення. Нікуди не дітися. Звичайно, на початку шляху не просто, коли немає конкуренції 
на багатьох позиціях, коли немає нападників. Скажіть, як за таких умов можна урізноманітнити 
гру в нападі? Хоча, попри все, команда створює непогані нагоди. Відчувається, що бракує 
зіграності та майстерності. 

— Скидається, що взимку у вас буде чимало роботи в плані комплектації. 
— Так не можна говорити. Розумію, що в міжсезоння не зможемо запросити хороших 

футболістів, адже всі перебувають на контрактах. До цього питання потрібно підходити 
диференційовано та обережно. У нас, за великим рахунком, лише одне місце вакантне, на яке 
можемо когось взяти. Плюс у деяких гравців завершуються договори й орендний термін. 
Глобальних змін не буде. Доведеться запросити принаймні трьох досвідчених виконавців. 
Працюємо в цьому напрямі, шукаємо людей на перспективу. 

— Як оцінюють виступи «Іллічівця» керівники? Чи відчуваєте їхню підтримку? 
— Мені довіряють. Керівники чинять розумно: бачать, як ми працюємо, знають, із 

якими ідеями прийшов тренерський штаб і що ми хочемо зробити. Вважаю, що вони 
правильно роблять, що довіряють. Адже колектив сумлінно працює й хоче прогресувати. 
Просто потрібен час, якого на сьогодні нам бракує. 

— Отож завдання ніхто не змінюватиме? 
— А яке завдання? 
— Вочевидь, я помилявся, коли вважав, що маріупольці налаштовані зразу 

повернутися в прем’єр-лігу. 
— А я колись таке говорив принаймні в одному інтерв’ю? 

— Чомусь існує така 
тенденція в першій лізі, що 
максимальні завдання не всі 
афішують. 

— Коли я приїхав у 
Маріуполь, сказав, що для мене 
важливо, щоби в команди був свій 
почерк. Аби «Іллічівець» 
проповідував сучасний футбол із 
великою кількістю комбінацій та 
взаємодій. Коли буде гра, результат 
прийде. Я в цьому переконаний. 
Будь-який тренер прагне 
перемагати. Я — не виняток. Отож 
щоматчу виходимо з 
налаштуванням на перемогу. Проте 
якістю гри жертвувати не 

збираємося. 
— Останніми роками в нижчих дивізіонах (і не тільки) гравці не завжди можуть 

думати суто про футбол. Чи створені в Маріуполі умови, котрі дозволяють 
зосередитися винятково на своїх обов’язках? 

— Можу з упевненістю сказати, що, завдячуючи керівникам ФК і Володимиру Бойку 
(прикро, що він пішов із життя), у нас є всі умови для роботи. Команда стабільно отримує 
винагороду без затримок, маємо ідеальні поля (ігрові та тренувальні), харчування та 
транспорт. У цьому контексті шкода, що не залишилися в прем’єр-лізі. «Іллічівець» — у 
п’ятірці найстабільніших вітчизняних клубів. Якби не понизилися в класі, повірте, сюди 
приїхали би шість – вісім хороших футболістів, і все було би зовсім по-іншому. Натомість у 
останню мить вони відмовилися. Усі до останнього сподівалися, що збережемо право грати в 
прем’єр-лізі. Проте вже прийняли факт: виступаємо в першому дивізіоні. Думаю, цей рік стане 
для наших молодих хлопців хорошою життєвою школою, вони змужніють і зрозуміють, що 
таке дорослий футбол. Усе, що не робиться, — на краще. 

«Український футбол» 13.10.2015  
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Звезда» (Кировоград) - 0:0. 1 ноября 2015 года. Чемпионат 

Украины-2015/2016. Первая лига. 15 тур. Кривой Рог. Стадион «Металлург». 14:00. 1800 

зрителей. +11 градусов. Поле - 4. Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье). Ассистенты 

арбитра: Сергей Толмачов (Мариуполь), Алексей Целовальник (Донецк). Четвертый арбитр: 

Максим Левченко (Кривой Рог). Наблюдатель арбитража: Игорь Павленко (Винница). 

«Горняк»: 30. Геннадий Ганев - 4. Игорь Солдат, 28. Виталий Павлов (к), 29. Владимир 

Баенко, 21. Сергей Гвоздевич - 22. Вячеслав Рябов (5. Роман Дорош, 78), 10. Ярослав Ямполь, 25. 
Андрей Григорик, 8. Богдан Боровский (27. Евгений Сантрапинских, 54), 16. Сергей Нудный - 14. 

Артем Ситало. Запасные: 1. Роман Гурин, 3. Артем Терехов, 19. Игорь Яровой, 17. Роман Дацюк, 88. 

Олег Луценко. Главный тренер: Геннадий Приходько. 
«Звезда»: 44. Евгений Паст - 7. Андрей Мостовой (10. Олег Допилка, 57), 8. Владислав 

Лупашко, 11. Андрей Бацула, 16. Борис Баранец, 18. Александр Кучеренко, 20. Дмитрий Фатеев, 22. 

Григорий Баранец (к) (50. Александр Акименко, 69), 55. Максим Ковалев, 77. Алексей Чичиков, 99. 
Роман Локтионов (17. Александр Деребчинский, 85). Запасные: 33. Павел Поштаренко, 2. Ярема 

Кавацив, 21. Игорь Загальский, 85. Сергей Керножицкий. Главный тренер: Сергей Лавриненко. 

Предупреждения: Андрей Григорик, 70 - Андрей Мостовой, 29. Александр Акименко, 69. 

Андрей Бацула, 87. 
 

Гості почали поєдинок дуже агресивно і могли відкривати рахунок вже фактично в 
першій атаці. Після гострої подачі з лівого флангу в штрафну криворіжців захисникам вдалося 
розрядити ситуацію тільки виносом м'яча на кутовий. Здавалося, піде продовження натиску, 
адже "Зірка" продовжувала більше володіти м'ячем і частіше гостювати біля воріт Ганєва. 
Проте "гірникам" досить швидко вдалося якщо не відсунути гру ближче до центру поля, то 
мінімізувати небезпеку поблизу власного штрафного. Господарі, втім, гостювали у Паста і того 
рідше, але свої шанси також мали. Так, у середині другої двадцятихвилинки Сітало зовсім 
небагато не вистачило щоб замкнути подачу з лівого краю від Солдата. Незабаром знову 
Сітало вдалося зачепитися за м'яч в чужому штрафному, однак ніхто з партнерів не встиг за 
форвардом, тому скидка під удар виявилася безадресною. Найнебезпечніший момент першої 
половини створив Ковальов, причому Максим був украй близький до того, щоб стати автором 
автоголу: Ямполь на правому куті штрафного розгойдав декількох кіровоградців і завдав 
потужного удару, центрбек "Зірки" вирішив перервати політ м'яча, проте замість цього лише 
зрізав його під ближню штангу власної рамки. На щастя для гостей, Паст встиг зреагувати на 
підступний удар партнера і перевести снаряд на кутовий. 

Друга половина почалася з двох перспективних контратак кожної з команд. У 
господарів м'яч до чужого штрафного протягнув Сітало, але в підсумку кілька кіровоградців 
його накрили. Гості запам'яталися випадом із завершальним пострілом Мостового з лівого 
краю штрафного - Гвоздевич заблокував. Незабаром криворіжцям вдалося загострити 
ситуацію завдяки стандарту: Баєнко прийшов на кутовий, але з другого поверху пробив 
трішечки вище. Дебют тайму обнадіював, але з часом захист обох команд знову почав 
переважати на лініями нападу. Середина 45-хвилинки нічим цікавим не запам'яталася, а ось 
завершальна третина, коли "Гірник", схоже, почав підсідати, почалася з двох класних шансів 
для гостей. Кіровоградцям вдалося зачепитися за м'яч на лівому краї штрафного послідувала 
скидка під удар на Акименка, який метрів з дев'яти пробивав на точність у ближню "шістку", 
але Ганєв із загрозою впорався. Тут же після кутового захиснику вдалося заблокувати постріл 
Ковальова, а потім забутий у штрафному Локтіонов все ж забив, але - з "поза грою". Слідом 
вже, здається, Бацула, переправляв м'яч п'ятою - оборона виносить на кутовий. У "драконів" у 
ці хвилини запам'ятався удар Ямполя з лінії штрафного, який виявився слабким та ще й 
заблокованим. "Зірка" провела кінцівку дуже потужно. Криворіжцям в основному доводилося 
задовольнятися контратаками. Але ані одним, ані іншим забити так і не вдалося. Нічия, 
мабуть, найкраще відображає те, що відбувалося на полі. 

Олександр РИЖЕНКО, UA-Футбол 
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КІЛЬКА СЛІВ ПІСЛЯ МАТЧУ 
 

 
 

ВЯЧЕСЛАВ РЯБОВ: "СО 
"ЗВЕЗДОЙ" ТЯЖЕЛО ИГРАТЬ" 

 

Полузащитник криворожского 
«Горняка» Вячеслав РЯБОВ подвел 
итоги домашней ничьей в 15 туре с 
кировоградской «Звездой» (0:0). 

- 0:0 - счет по игре? 
- Считаю, хороший результат 

для обеих команд. «Горняк» играл с 
лидером таблицы, поэтому очко - нам в 

копилочку. Удивила ли «Звезда»? Ничем 
в принципе. Мы ведь разбирали, 
смотрели игру соперника. Старались 
сегодня нейтрализовать их лучшие 
стороны. В первом тайме это удалось, во 
втором - лишь отчасти. После перерыва 
атаковали и мы, и они. Возможно, 
«Звезда» находилась впереди чаще. В 
целом же, игра получилась равной. 
Тактика на матч была сыграть на 
контратаках. Понимали, что будет матч 
«за шесть очков». Хорошо, что не 
отпустили их в отрыв. Конечно, хотелось 
вырвать победу, но со «Звездой» тяжело 
играть в открытый футбол. «Горняк» мог, 
как забить, так и пропустить, поэтому 
ничью считаю хорошим для нас итогом.  

- На 86-й минуте игрок 
«Звезды» сыграл рукой в 
собственной штрафной. Ты был на 
скамейке запасных, видел ли оттуда 
нарушение? 

- Честно говоря, с моей позиции 
особо видно не было. Раз пацаны 
апеллировали, рука была. «Горняк» - не 
та команда, которая будет что-либо 
выдумывать. 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО:  
"ИГРАЛИ ДВА РАВНЫХ СОПЕРНИКА" 

 

- Так как матч складывался, играли две 

приблизительно равных соперника. Возможно, 

Кировоград где-то чуть-чуть мастеровитее 

индивидуально. Так, в целом, первое и третье 

место играли в этом туре, поэтому матч удался. 

«Звезду» мы просматривали. Считаю, по игровым 

качествам команда заслуженно идет на первом 

месте. Футболисты квалифицированные, хорошо 

играют в мелкий и средний пас, комбинируют, - 

грамотный футбол. Старались нейтрализовать их 

лучшие игровые стороны. В какой-то мере это 

удалось, в какой-то - нет. Вновь слабо сыграли на 

стандартах - это наша беда. Два момента были 

убойные в наши ворота… В принципе игра шла до 

первого гола. Кто первый бы забил, тот и победил 

бы. 

В целом, благодарен ребятам за игру. 

Что имеем на сегодняшний день, тои  имеем... 
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АНДРЕЙ ГРИГОРИК: "КАК МОЖНО БЫЛО НЕ УВИДЕТЬ ЧИСТЫЙ ПЕНАЛЬТИ?" 
Полузащитник «Горняка» Андрей ГРИГОРИК рассказал о матче  со «Звездой» (0:0). 

 

- В первом тайме был «закрытый» футбол со стороны обеих команд. С чем, 
по-твоему, это связано? 

- У нас была установка сыграть от обороны, на контратаках. Старались выжать 
какой-то свой момент и забить. И ведь была возможность забить! И все же главным для нас 
было хорошо сыграть в обороне, правильно перестраиваться. Знали, что «Звезда» подолгу 
держит мяч. Поэтому мы должны были перехватывать мяч в центре поля, и играть на 
контратаках. Не совсем получилось… 

- Игра лидеров удалась? 
- Даже не знаю. Каждая команда 

боялась ошибиться. В принципе тренеры 
после игры правильно сказали: кто первый 
бы забил, тот и выиграл. Так и получилось. 
«Звезда» атаковала больше, правда, игра 
все же была равной, ничейной. 

- Ребята апеллировали к 
арбитру на 86-й минуте… 

- А что тут скажешь? Чистый 
пенальти. Обратились к боковому, а он 
сказал, мол, в штрафной находилось 
много футболистов, и он не увидел того 
момента… Хотя не знаю, как такое можно 
было не увидеть. Человек хотел сыграть 
головой, но мяч через него перелетает, и он играет рукой. Чистый пенальти, стопроцентный. 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ «ІЛЛІЧІВЦЯ» 
 

«Ильичевец» Мариуполь - «Авангард» Краматорск - 1:1 (1:0). 1 ноября 2015 
года. Мариуполь. Стадион «Ильичевец». 800 зрителей. +5С. Главный арбитр - 
Владимир Новохатний (Киев). 

 «Ильичевец»: Гальчук, Жичиков, Цюпа, Сидоренко, Пыско, Мигунов, Кольцов 
(Дуць, 87), Вакуленко, Олейник (Мишнев, 71), Глущук, Безбородько (Илюк, 71). 

 «Авангард»: Семено, Тищенко (Доценко, 65), Аксенов, Бондаренко, Мирошник, 
Нгаха, Алексанов (Собко, 41), Дегтярев, Нехтий, Филиппов (Фатий, 90), Покотилюк. 

Голы: Мигунов, 13 (1:0). Дегтярев, 57 (1:1).  
 

 «Ильичевец» по традиции домашний матч начал активно. Уже на 2-й минуте 
голкипера «Авангарда» Сергея Семено ударом со средней дистанции потревожил Максим 
Жичиков. И хоть удар у мариупольца акцентированным не получился, а мяч стал легкой 
добычей вратаря, акценты в игре были раставлены. Вскоре Мигунов промчался по левой 
бровке и перспективно прострелил в штрафную. Безбородько и Жичикову защитники пробить 
не дали. Затем Цюпа «выстрелил» выше ворот со штрафного. Наконец, на 13-й минуте 
«Ильичевец» свое заметное игровое преимущество воплотил в гол. Мигунов использовал 
свою скорость и после передачи Цюпы убежал и от «дедушек» (защитников), и от «бабушки» 
(вратаря). «Ильичевец» вполне мог упрочить свое преимущество, но атакам приазовцев не 
хватало завершения. Постепенно игра успокоилась и футболисты «Авангарда» отметились 
парой-тройкой атак. Но максимум, на что могли рассчитывать гости, это дальние удары: 
«выстрелы» Нгахи, Покотилюка и Тищенко пришлись в «молоко», а после удара Филиппова 
мяч в нижнем углу выловил Гальчук. Выпады хозяев были куда острее. Однако удар 
Безбородько с угла штрафной парировал Семено, а Сидоренко после навеса с углового 
защитники пробить не дали. Хотя до ворот было метра три. Самый же убойный момент не 
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реализовал Жичиков. Вакуленко классной 
передачей вывел Максима на рандеву с 
голкипером. Двадцатый номер «Ильичевца» 
пробил поспешно и откровенно неудачно.  

В дебюте второго тайма «Ильичевец» 
упустил очередной шикарный момент. На этот раз 
Безбородько, убежав на свидание с Семено, 
пробил в штангу. Мариупольцы продолжали 
уверенно контролировать ход игры, держа 
соперника на безопасном расстоянии. Тем 
неожиданней получился ответный гол 
«Авангарда», который возник на пустом месте. 
Дегтярев выиграл единоборство у Жичикова и метров с 25-ти закрутил мяч в дальний 
верхний угол ворот Гальчука. Ответный гол гостей обострил игру, и как следствие 
посыпались не только моменты у ворот, но и судейские свистки с «горчичниками». Осмелели 
и футболисты «Авангарда», которые провели ряд неплохих атак. Коварно издали пробивали 
Нехтий и Филиппов. Пытался повторить свой чудо-удар и Дегтярев. На этот раз мяч после 
удара Максима в ворота не залетел. Тем не менее атаки «Ильичевца» были куда острее, но 
удача вновь отвернулась от приазовцев. Безбородько в борьбе с двумя защитниками 
изловчился пробить — Семено легко забрал мяч. Мяч, после удара Сидоренко головой, 
чудом не залетел в дальний угол. Дважды был близок к взятию ворот Вакуленко. В первом 
случае удар капитана команды с 18-ти метров подкорректировал защитник, а во втором — 
Семено вытащил мяч из-под перекладины. Оба момента, к слову, стали следствием активной 
игры вышедшего на замену Максима Илюка. 

 

Пресс-центр ФК «Ильичевец» 
 

ВАЛЕРИЙ КРИВЕНЦОВ: ПРОГРЕСС В ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ ЕСТЬ 
 

«Вновь приходится констатировать тот факт, что моменты в «Ильичевца» есть, 
организация игры есть, а забитых мячей и побед — нет. Проанализировав наши игры, я могу 
сказать, что игрокам группы атаки "Ильичевца" не хватает мастерства. К сожалению, летом 
нам не удалось пригласить тех футболистов, которых мы хотели видеть. Мы много работаем 
на тренировках, регулярно проводим теоретические занятия, на которых разбираем не только 
свою игру, но и смотрим, как играют ведущие полузащитники, нападающие. Потом это 
стараемся закрепить на тренировках. Но в игре допускаем одни и те же ошибки: не можем 
сделать точную своевременную передачу. Однако прогресс все же есть. В первую очередь 
это касается организации игры. К сожалению, не забиваем свои моменты... Хотелось бы, 
чтобы наши болельщики уходили со стадиона в хорошем настроении, а команда радовала их 
современной комбинационной игрой и забитыми мячами. Мы стараемся, много работаем, 
но... Рук мы не опустим и дальше будем работать в этом же направлении». 

01.11.2015 
 

ИГРОКИ ИЛЬИЧЕВЦА ВЫЗВАНЫ В СБОРНУЮ 
 

Молодежной сборной Украины в ноябре предстоит провести два выездных матча в 

рамках отбора на Евро-2017. 13-го ноября подопечные Ковальца проведут поединок против 

Шотландии, а 17-го — сразятся с Северной Ирландией. На эти игры в расположение сборной 

вызваны три игрока «Ильичевца»: Игорь Дуць, Дмитрий Мишнев и Денис Безбородько. На 

сбор мариупольцы отправятся 9-го ноября. 

Отметим, после трех туров наша «молодежка» занимает в группе последнее 6-е 

место, не набрав ни одного очка. В активе Шотландии три балла, у Северной Ирландии — 1. 

Пресс-центр ФК «Ильичевец» 
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ЧЕМПІОНАТ 2015/2016. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Іллічівець» Маріуполь 
 

26.07.2015 Іллічівець 2:1 Гірник 

01.08.2015 Авангард 0:1 Гірник 

08.08.2015 Гірник 2:1 Оболонь-Бровар 

26.08.2015 Гірник 2:1 Черкаський Дніпро 

30.08.2015 Суми 2:2 Гірник 

05.09.2015 Гірник 1:1 Тернопіль 

12.09.2015 Десна 1:1 Гірник 

19.09.2015 Гірник 3:0 Миколаїв 

27.09.2015 Нафтовик 2:3 Гірник 

03.10.2015 Гірник 2:0 Динамо-2 

10.10.2015 Полтава 0:0 Гірник 

14.10.2015 Гірник-Спорт 1:0 Гірник 

17.10.2015 Гірник 1:1 Геліос 

22.10.2015 Нива 0:1 Гірник 

01.11.2015 Гірник 0:0 Зірка 
 

26.07.2015 Іллічівець 2:1 Гірник 

01.08.2015 Оболонь-Бровар 0:2 Іллічівець 

08.08.2015 Іллічівець 0:0 Гірник-Спорт 

15.08.2015 Черкаський Дніпро 3:2 Іллічівець 

30.08.2015 Тернопіль 1:1 Іллічівець 

14.09.2015 Миколаїв 4:0 Іллічівець 

19.09.2015 Іллічівець 1:1 Нафтовик 

23.09.2015 Іллічівець 0:1 Десна 

27.09.2015 Динамо-2 1:0 Іллічівець 

30.09.2015 Іллічівець 1:1 Суми 

03.10.2015 Іллічівець 2:1 Полтава 

10.10.2015 Геліос нб Іллічівець 

17.10.2015 Іллічівець 1:0 Нива 

22.10.2015 Зірка 0:0 Іллічівець 

01.11.2015 Іллічівець 1:1 Авангард 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК «ГОРНЯКА»: ГЕЙМ, СЕТ И МАТЧ 

 

Во второй раз за последние полтора месяца криворожский «Горняк» встречался в 

контрольном поединке с софиевским «Колосом». В конце сентября команды играли на 

«Шахте Октябрьской», и тогда мы победили всухую (5:0). 2 октября, на следующий день 

после календарной игры чемпионата с «Зиркой», «Колосу», который недавно завоевал 

бронзовые медали первенства города, удалось расписаться в воротах номинально второго 

состава «горняков» трижды, а сама игра завершилась с теннисным счетом. Точные удары в 

составе нашей команды на счету Дацюка (дубль), одного из новичков (дубль), Шмата и 

Луценко. 

 «Горняк» (Кривой Рог) - «Колос» 

(пгт Софиевка, Днепр. обл.) - 6:3 (4:1). 2 

ноября 2015 года. Контрольный матч. 

Кривой Рог. Стадион «Строитель». 14:00.  

 «Горняк»: Роман Гурин (к) 

(новичок, 70) - Александр Брынько, Артем 

Терехов (новичок, 46), Игорь Бука, Евгений 

Сантрапинских, Роман Дорош, Игорь 

Яровой, Александр Снижко, Олег Луценко 

(Андрей Шмат, 46), новичок, Роман Дацюк. 

Главный тренер: Геннадий Приходько. 

«Колос»: Денис Макаров - Павел 

Бовтуненко, Олег Насекин, Сергей 

Бовтуненко, Сергей Балык, Роман 

Красницкий (к), Туран Сулейманов, Виталий Шрамко, Сергей Кондратенко, Роман Косяк, 

Алексей Балабас. На замены выходили: Александр Семеренко, Дмитрий Собченко, 

Дмитрий Меденцов, Ярослав Кущ. Главный тренер: Олег Манагаров. 

Голы: Роман Дацюк-2, новичок-2, Андрей Шмат, Олег Луценко - Александр 

Брынько, в свои ворота, Роман Косяк, Виталий Шрамко.  

http://pfl.ua/games/28430/
http://pfl.ua/games/28457/
http://pfl.ua/games/28461/
http://pfl.ua/games/28476/
http://pfl.ua/games/28521/
http://pfl.ua/games/28563/
http://pfl.ua/games/28570/
http://pfl.ua/games/28580/
http://pfl.ua/games/28590/
http://pfl.ua/games/28602/
http://pfl.ua/games/28603/
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«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

22 жовтня 2015 р., 16:00, Тернопіль 
матч №14 (326) 

Міський стадіон. 60С. 500 глядачів 

«Нива» Тернопіль 0:1 (0:1) «Гірник» Кривий Ріг  

1 Попович Єгор Арбітри: 
Р.Калита (Кіровоград) 
Д.Козорєзов (Одеса) 

Г.Іванов (Татарбунари) 

1 Ганєв Геннадій 

2 Дурай Тарас 2 Солдат Ігор 

3 Петрівський Тарас 3 Баєнко Володимир 

4 Гудак Роман 4 Павлов Віталій 

5 Озарків Ігор 

Гол: 
Нудний (12) 

5 Сантрапінських Є. 

6 Яневич Віктор 6 Рябов В’ячеслав 

7 Фаюк Андрій 7 Ямполь Ярослав 

8 Портянко Олександр 8 Григорик Андрій 

9 Кухарський Роман 9 Боровський Богдан 

10 Кухарук Андрій 

Попередження: 
 

Яневич (28) 

 Гвоздевич Сергій (88) 

 Волошинович Р-в (61) 10 Нудний Сергій 

11 Жицький Данило  Луценко Олег (35) 

Плетеницький Микола 
Бадло Віталій 
Кохман Ігор 

 Дацюк Роман (66) 

11 Сітало Артем 

Гурін Роман 
Тєрєхов Артем 
Дорош Роман 
Яровий Ігор 

Петро Бадло Тренери Геннадій Приходько 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

"ГОРНЯК-2003": НЕОЦЕНИМЫЙ ОПЫТ НА ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ В ЛИТВЕ 

 

Криворожский «Горняк-2003» под руководством Валентина Платонова принял 
участие в престижном международном турнире. Соревнования проходили в столице Литвы 
Вильнюсе и собрали большое количество детских команд из разных стран. Наши ребята 
имели все шансы, чтобы занять вторую позицию в группе, и бороться за самые высокие 
места, но не сложилось. В поединке последнего тура криворожане выиграли со счетом 1:0 у 
финского коллектива (требовалось минимум 3:0), заняв по разнице забитых-пропущенных 4 
строчку. В итоге, «горняки» стали 16-ми из 20 участников. Помимо «Горняка-2003» Украину 
представляли мальчишки полтавской «Ворсклы», финишировавшие на 6-м месте. 1 место - 
«Ювентус» (Турин, Италия), 2 место - «Метта» (Рига, Латвия), 3 место - «Аталанта» (Бергамо, 
Италия). 

 

Вильнюс, Литва. Ateitis Cup-2015 
 

Групповой турнир 
1 тур.  «Горняк-2003» - «ТКТ» (Вильнюс, Литва) - 4:0 (1:0).  Голы: Валентин Митько, Назар 

Байрук, Эдуард Тарасов, Егор Поздняков. 
2 тур. «Горняк-2003» - «Шауляй» (Шауляй, Литва) - 0:2 (0:1). 
3 тур. «Горняк-2003» - «Метта» (Рига, Латвия) - 0:2 (0:1). 
4 тур.  «Горняк-2003» - «Пило-Лиро» (Финляндия) - 1:0 (0:0). Гол: Александр Лебедев. 
 

Матчи за 13-16 места 
«Горняк-2003» - «Паневежис» (Паневежис, Литва) - 0:0, пен. 4:5 
«Горняк-2003» - «Сконто» (Рига, Латвия) - 0:1 (0:1) 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) 



Кривий Ріг 

17 «Гірник» Кривий Ріг - «Іллічівець» Маріуполь 

«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ. БІБЛІОГРАФІЯ 
 

   
Календар-довідник «Гірник»-2013-
осінь  (76 стор., наклад 20 примірників) 

 Календар-довідник  «Гірник»-2014-
весна (72 стор., наклад 20 примірників) 

 Календар-довідник «Гірник»-2014-
осінь (48 стор., наклад 20 примірників) 

   
Довідник «ЗА КРОК ВІД БРОНЗИ» 
(40 стор., наклад 20 примірників) 

Календар-довідник  «Гірник»-2015-
весна (72 стор., наклад 20 примірників) 

Календар-довідник «Гірник»-2015-
осінь (48 стор., наклад 20 примірників) 

  
Довідник «АДАПТАЦІЯ»  

(40 стор., наклад 20 примірників) 
Програми до матчів «Гірника»: 

 офіційні (на 01.11.2015) - 50 випусків; авторські (С.Гнатишин) - 43. 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«ІЛЛІЧІВЕЦЬ» 
 

Маріуполь 

  

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 
ГАЛЬЧУК Євген 05.03.92 №1 
КРЮКОВ Микита 30.04.91 №12 
ЧУРІЛОВ Олександр 06.06.84 №16 

Захисники 
ВАКУЛЕНКО Сергій 07.09.93 №3 
ЄФРЕМОВ Євген 17.01.94 №23 
ЖИЧИКОВ Максим 07.11.92 №20 
МІГУНОВ Олександр 13.04.94 №5 
ОЛІЙНИК Ярослав 14.03.91 №2 
ПИСКО Михайло 19.03.93 №15 
ПРИХОДЬКО Сергій 21.01.94 №13 
СИДОРЕНКО Кирило 25.07.85 №4 
СУХОДУБ Богдан 09.02.94 №22 
ЦЮПА Іван 25.06.93 №18 
   

Півзахисники 
АКІМОВ Вячеслав 17.10.89 №24 
ГЛУЩУК Юрій 16.01.95 №7 
ІВАНІСЕНЯ Дмитро 11.01.94 №11 
КОЛЬЦОВ Віталій 20.03.94 №6 
ЛУЧИК Олександр 30.04.94 №17 
МИШНЬОВ Дмитро 26.01.94 №8 
СКОБЛОВ Дмитро 30.11.89 №14 
ЯНАКОВ Іван 07.07.94 №21 

Нападаючі 
БЕЗБОРОДЬКО Денис 31.05.94 №9 
ІЛЮК Максим 10.11.90 №19 

 

Тренер 
Геннадій ПРИХОДЬКО Валерій КРИВЕНЦОВ 

 

 

 

А судді хто? 
 

Арбітр: Фощій Ю.В. (Черкаси) 

Асистенти арбітра: Кацман О.О. (Кіровоград) 

Попельницький Д.А. (Кіровоград) 

Четвертий арбітр: Копієвський В.В. (Кіровоград) 

Спостерігач арбітражу: Соботюк С.А. (Київ) 

 
 


