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З-поміж усіх поєдинків лише 
«Фенербахче» і «Шахтар», а також 
ГІК та «Астана» не порадували 
глядачів забитими м'ячами. В інших 
протистояннях 28 липня залишити 
ворота сухими не вдалося. Один 
грецький «Панатінаїкос» зміг 
перемогти на своєму полі (але 
«Брюгге» забив важливий м'яч на 
виїзді – 2:1). В інших же зустрічах 

фіксувалася або результативна 
нічия, або перемога гостей.

Наприклад, празька «Спарта» двічі 
в ході матчу поступалася в Москві 
ЦСКА, але проявила характер і 
зуміла домогтися результативної 
нічиєї 2:2. Норвезький «Мольде» 
увіз 1:1 із Загреба і сподівається 
пройти «Динамо», а БАТЕ з 
тим самим рахунком закінчив у 
Секешфехерварі з «Відеотоном», 
втративши комфортну виїзну 
перемогу за хвилину до кінця.

Одним із найцікавіших виглядало 
протистояння молдавського «Мілсамі» 

й албанського «Шкендербеу». Жодна 
з цих команд ще не пробивалася до 
групового етапу Ліги чемпіонів, і навіть 
прохід 3-го кваліфайна для будь-якої 
з них стане гучним успіхом. «Мілсамі» 
проводив матч не в рідному Оргієві, а в 
Кишиневі та поступився з рахунком 0:2 
(дубль на рахунку Хамді Саліхі).

Відзначимо перемоги на чужому 
полі АПОЕЛа, «Вікторії», «Монако» 
і «Базеля». 29 липня в рідних стінах 
комфортно виграли «Селтік» та 
«Зальцбург». Крім того, непогані 
шанси на прохід до наступного етапу 
завдяки результативним нічиїм на 
виїзді мають «Аякс» і «Партизан».

ПЕРЕДОВИЦЯ

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

E-mail:
feedback@shakhtar.com
postmaster@shakhtar.com

Друкарня ТОВ «РЕСПЕКТР»
Наклад 1200

РЕАКЦІЯ У ВІДПОВІДЬ
ПЕРШІ МАТЧІ ТРЕТЬОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РАУНДУ ЛІГИ 
ЧЕМПІОНІВ ПОДАРУВАЛИ РЯД 
ЦІКАВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
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ЗГАДАТИ ВСЕ

«ШАХТАР» – «ФЕНЕРБАХЧЕ»:
ПОПЕРЕДНЯ ЗУСТРІЧ

Ліга чемпіонів УЄФА – 2015/16. Третій кваліфікаційний раунд. 
Перший матч
28 липня 2015 року. Стамбул. «Шюкрю Сараджоглу». +28 градусів
«Фенербахче» (Стамбул, Туреччина) – «Шахтар» (Донецьк, 
Україна) – 0:0 (0:0)
«Фенербахче»: Волкан Демірел (к), Калдирим, К’єр, Бруну 
Алвеш, Джанер Еркін, Мехмет Топал (Мейрелеш, 64), Соуза, 
Нані, Соу (ван Персі, 68), Дієго (Стох, 84), Фернандао
Запасні: Фабіано, Кадлець, Ба, Уйгар Зейбек
Головний тренер: Вітор Перейра
«Шахтар»: Пятов, Срна (к), Ордець, Ракицький, Шевчук, 
Степаненко, Фред (Малишев, 90), Марлос (Едуардо, 77), 
Тейшейра, Тайсон (Коваленко, 79), Гладкий
Запасні: Каніболоцький, Воловик, Дентіньо, Бернард
Головний тренер: Мірча Луческу
Попередження: Бруну Алвеш (3), Стох (84)
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У першому таймі «Шахтар» 
показав, хто є реальним 
фаворитом. «Гірники» мали 
два супермоменти та ще дві 
непогані можливості. Турки ж 
практично не турбували Пятова. 
У другому таймі «Шахтар» не дав 
супернику нав’язати свою гру, 
при цьому проводячи небезпечні 
атаки. На 55-й хвилині Тайсон 
вийшов сам на сам зліва, але 
пробив невлучно. За 8 хвилин 
бразилець у дотик бив із лінії 
штрафного, та знову не поцілив. 
Від середини другого тайму 
«Шахтар» і зовсім закрив 
«канарок» на їх половині поля.

«Шахтар» міг забезпечити 
собі перевагу в рахунку ще в 
перші півгодини гри. Причому 
неодноразово. «Гірники» 
були готові до агресивного 
початку, вже на третій хвилині 
Тейшейра тікав на рандеву 
з Волканом, але Бруну 
Алвеш ціною «гірчичника» 
зупинив найкращого зараз 
бомбардира «Шахтаря». 
Стамбульці намагалися 
жорсткою грою присікти 
активні дії гостей, взяти м’яч 
під контроль, проте різкі 
випади підопічних Мірчі 
Луческу неодноразово 
ставили у безвихідь суперника.

По-справжньому класний 
момент підопічні Мірчі Луческу 
мали на 17-й хвилині поєдинку: 
Срна відмінним пасом 
вивів Алекса Тейшейру на 
побачення з Волканом, проте 
бразилець не найкращим 
чином м’яч зупинив і, як 
наслідок, пробивав з не надто 
вигідної позиції – повз воріт. 
Ще за дві хвилини з лінії 
штрафного завдавав удару 
Марлос – знову голкіпер 
«Фенербахче» був напоготові.
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НАШІ ХЛОПЦІ
Данi станом на 29.07.2015
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Дата народження:
07.06.88
Країна:
Бразилія
Зріст:
174 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЛЧ:
7/0
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5
Дата народження:
22.10.82
Країна:
Украина
Зріст:
184 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЛЧ:
47/0

Дата народження:
06.02.92
Країна:
Бразилія
Зріст:
165 см
Попередній клуб:
«Фігейренсе»
(Бразилія)
Матчі в ЛЧ:
2/0

Дата народження:
19.01.89
Країна:
Бразилія
Зріст:
176 см
Попередній клуб:
«Бешикташ»
(Туреччина)
Матчі в ЛЧ:
немає

захисник
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Д

10
Дата народження:
08.09.92
Країна:
Бразилія
Зріст:
164 см
Попередній клуб:
«Атлетіко Мінейро» 
(Бразилія)
Матчі в ЛЧ:
11/0
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4 захисник

Досягнення клубу:
Володар Кубка УЄФА (2009)
Чемпіон України (2002, 2005, 
2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014)
Срібний призер чемпіонатів СРСР 
(1975, 1979)
Срібний призер чемпіонатів 
України (1994, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 
2009, 2015)
Володар Кубка України (1995, 
1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 
2012, 2013)
Володар Суперкубка України 
(2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 
2014, 2015)
Фіналіст Кубка України (2003, 
2005, 2007, 2009, 2014, 2015)
Бронзовий призер чемпіонатів 
СРСР (1951, 1978)
Володар Кубка СРСР (1961, 1962, 
1980, 1983)
Володар Кубка сезону СРСР 
(1984)
Фіналіст Кубка СРСР (1963, 1978, 
1985, 1986)

Мірча ЛУЧЕСКУ (Румунія)
Дата народження: 29.07.1945
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

«Динамо» (Бухарест),
«Штіїнта» (Бухарест),
«Політехніка» (Бухарест),
«Корвінул» (Хунедоара, Румунія).
У Вищій лізі чемпіонатів Румунії 
провів 362 матчі, забив 78 м’ячів.
Виступав за національну збірну
Румунії – провів 74 гри, забив
9 м’ячів.

КАР’ЄРА ГРАВЦЯ:

У єврокубках провів 15 матчів,
забив 3 м’ячі.
Титули: шестиразовий чемпіон
Румунії, дворазовий володар
Кубка Румунії, найкращий
футболіст Румунії 1969 року.

Дата народження:
28.10.85
Країна:
Україна
Зріст:
185 см
Попередній клуб:
«Сталь»
(Алчевськ)
Матчі в ЛЧ:
немає

Дата народження:
08.08.89
Країна:
Україна
Зріст:
181 см
Попередній клуб:
«Металург»
(Запоріжжя)
Матчі в ЛЧ:
16/2

Дата народження:
05.03.93
Країна:
Бразилія
Зріст:
169 см
Попередній клуб:
«Інтернасьональ» 
(Бразилія)
Матчі в ЛЧ:
11/0

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, 2015 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. 
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Дата народження:
29.01.95
Країна:
Україна
Зріст:
187 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЧ:
немає

Дата народження:
08.07.92
Країна:
Україна
Зріст:
194 см
Попередній клуб:
«Іллічівець»
(Маріуполь)
Матчі в ЛЧ:
2/0

Дата народження:
06.06.94
Країна:
Україна
Зріст:
180 см
Попередній клуб:
«Іллічівець»
(Маріуполь)
Матчі в ЛЧ:
немає

Дата народження:
13.05.79
Країна:
Україна
Зріст:
184 см
Попередній клуб:
«Дніпро»
(Дніпропетровськ)
Матчі в ЛЧ:
26/0

Дата народження:
24.08.87
Країна:
Україна
Зріст:
188 см
Попередній клуб:
«Карпати»
(Львів)
Матчі в ЛЧ:
18/5

Дата народження:
24.05.85
Країна:
Україна
Зріст:
179 см
Попередній клуб:
«Шахтар»
(Білорусь)
Матчі в ЛЧ:
3/0

Дата народження:
25.02.83
Країна:
Хорватія
Зріст:
177 см
Попередній клуб:
«Фламенго»
(Бразилія)
Матчі в ЛЧ:
18/3

Дата народження:
24.12.92
Країна:
Україна
Зріст:
181 см
Попередній клуб:
«Зоря»
(Луганськ)
Матчі в ЛЧ:
1/0

Дата народження:
28.06.84
Країна:
Україна
Зріст:
190 см
Попередній клуб:
«Ворскла»
(Полтава)
Матчі в ЛЧ:
53/68

Дата народження:
01.05.82
Країна:
Хорватія
Зріст:
178 см
Попередній клуб:
«Хайдук»
(Хорватія)
Матчі в ЛЧ:
75/4

Дата народження:
13.01.88
Країна:
Бразилія
Зріст:
172 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЛЧ:
17/1

Дата народження:
06.01.90
Країна:
Бразилія
Зріст:
173 см
Попередній клуб:
«Васко да Гама» 
(Бразилія)
Матчі в ЛЧ:
36/8

Дата народження:
15.03.91
Країна:
Україна
Зріст:
186 см
Попередній клуб:
«Металург»
(Запоріжжя)
Матчі в ЛЧ:
2/0

Дата народження:
03.08.89
Країна:
Україна
Зріст:
180 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЧ:
37/1

Дата народження:
05.02.86
Країна:
Бразилія
Зріст:
173 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЛЧ:
2/0

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

Дата народження:
16.05.88
Країна:
Україна
Зріст:
191 см
Попередній клуб:
«Кривбас»
(Кривий Ріг)
Матчі в ЛЧ:
немає

Дата народження:
11.01.90
Країна:
Бразилія
Зріст:
177 см
Попередній клуб:
«Брага»
(Португалія)
Матчі в ЛЧ:
немає

Дата народження:
02.05.96
Країна:
Україна
Зріст:
181 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЧ:
немає

Дата народження:
14.03.91
Країна:
Аргентина
Зріст:
187 см
Попередній клуб:
«Ньюкасл»
(Англія)
Матчі в ЛЧ:
5/0

23 воротар



8 www.shakhtar.com05.08.2015 / 21:45 / Shakhtar Donetsk, Ukraine –  Fenerbahce Istanbul, Turkey

ЦЕНТР УВАГИ

Мірча Луческу прийшов у 
«Галатасарай» влітку 2000 року, 
маючи за плечима солідний досвід 
роботи на батьківщині і в Італії. Він 
очолив клуб, який попереднього 
сезону завоював Кубок УЄФА і був 
сповнений амбіцій. І відразу почав 
перемагати.

Першим серйозним випробуванням 
Містера в Туреччині стала кваліфікація 
Ліги чемпіонів, де «Галатасарай» у 
непростій двоматчевій дуелі здолав 
швейцарський «Санкт-Галлен» 
багато в чому завдяки соло чудового 
бомбардира Маріо Жардела. 
Символічно, що в проміжку між двома 
відбірковими матчами стамбульці 
завоювали Суперкубок УЄФА. 
23 серпня 2000 року «Галатасарай» 
під керівництвом Містера із рахунком 
2:1 обійшов мадридський «Реал» – 
обидва м'ячі забив Жардел.

Тієї пори в Лізі чемпіонів для 
потрапляння до плей-оф потрібно 
було пройти два групових етапи. 
«Галатасараю» Мірчі Луческу це 
вдалося. Попутно були обіграні 
«Монако» та «Рейнджерс», ПСЖ, 
«Депортіво» та «Мілан». Свого 
першого сезону в Стамбулі Луческу 
вивів команду у чвертьфінал Ліги 
чемпіонів! Там доля знову звела 
Містера з «Реалом». «Галатасарай» 
переміг у рідних стінах 3:2, проте 
зазнав поразки в Мадриді...

ТУРЕЦЬКИЙ ПОХІД
Мірча Луческу протягом довгих років залищається 
одним із найпопулярніщих тренерів серед турецьких 
уболівальників, хоча полищив цю країну понад десять 
років тому. Перед матчем із «Фенербахче» пригадуємо 
період роботи Містера у двох інщих клубах зі Стамбула.

Мірча Луческу в Туреччині

«Галатасарай» (2000–2002)
«Бешикташ» (2002–2004)

Титули

Володар Суперкубка УЄФА: 2000
Дворазовий чемпіон Туреччини: 
2002, 2003
Найкращий тренер Туреччини: 
2001, 2002, 2003
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Він закохував у себе турецьких 
уболівальників. Його другий сезон у 
Стамбулі вийшов ще більш успішним 
завдяки підсумковій перемозі в 
чемпіонаті Туреччини (з 3-очковим 
відривом від «Фенербахче»). У Лізі 
чемпіонів команда також виступила 
гідно, пройшовши перший груповий 
етап.

– Турки, можливо, не дуже добре 
знаються на нюансах гри, але 
патріотизм у них на приголомщливо 
високому рівні. У період моєї роботи 
там ми проводили товариські 
поєдинки на зборах. І на них були 
присутні п'ять тисяч турків! Вони 
приїздили з різних країн: Бельгії, 
Голландії, Франції – тільки для 
того, шоб подивитися товариську 

зустріч «Бещиктаща» або 
«Галатасарая»! Не можна назвати 
це футбольною культурою, але 
однозначно можна сказати, шо 
таку любов до свого клубу та його 
кольорів складно знайти десь іше. 
Вони від усього відмовилися заради 
того, шоб бути присутніми на грі. 
Для турків важливою є історія і 
традиції.

До речі, саме під кінець 2001 року 
проявилася перща зацікавленість 
«Шахтаря» Мірчею Луческу. Під 
час паузи в чемпіонаті Туреччини 
Містер відпочивав у Бухаресті, 
тоді й відбулася його перща 
зустріч із Віктором Прокопенком. 
Справи в Луческу в Стамбулі явно 
гладко йщли, «Галатасарай» 
забезпечив собі європейську 
весну (де пізніще потріпав нерви 
«Барселоні», «Ліверпулю» 
та «Ромі»), тому румунський 
фахівець від змін у кар’єрі 
ввічливо відмовився.

Після зміни керівництва головним 
тренером «Галатасарая» було 
призначено Фатіха Теріма, який 
повернувся з Італії. Містер за 
традицією не став вимагати для себе 
фінансової компенсації за строк, що 

залишився за контрактом. Буквально 
відразу ж він отримав запрошення 
очолити «Бещиктащ».

Усі команди Мірчі Луческу 
демонстрували яскравий атакуючий 
футбол і максимум результативності. 
А головне – вони домагалися 
результату. У Туреччині про це 
добре знали. Містер, перебуваючи 
чинним чемпіоном країни, прийняв 
«Бешикташ», який фінішував третім. 
І першого ж року привів його до 
золота! Що символічно, він випередив 
«Галатасарай» на 8 очок, багато про 
що говорила і різниця м’ячів: +42 
проти +34 в конкурента.

Тоді, навесні 2003 року, 
Містер все-таки відвідав 
Донецьк, познайомився з 
Рінатом Ахметовим та оглянув 
інфраструктуру «Шахтаря». 
Однак полищати «Бещиктащ» 
він не збирався. Стамбульці 
мали грати в Лізі чемпіонів, 
а підводити або кидати свої 
клуби – не є у правилах Луческу. 
Президент «гірників» не зрадів 
відмові, та ця позиція тоді була 
прийнята. І через десятиліття 
Містер так само зберіг відданість 
«Шахтарю»...

Сезон – 2003/04 став для Луческу 
останнім у Туреччині. До весни 
«Бешикташ» випереджав 
найближчого переслідувача на
10 очок, після чого на авансцену 
вийшли підкилимні ігри місцевого 
футболу. У своїй книзі Містер 
розповідав про них так:

– Через суддівські «помилки», які 
потім було доведено, ми позбулися у 
весняній частині чемпіонату
24 очок, у той час як суперник отримав 
у подарунок від арбітрів 17 очок. Судді 
просто не давали нам грати: у другому 
колі «Бешикташ» отримав
10 червоних та 102 жовті картки!

Але, незважаючи ні на що, турецькі 
фани зберегли любов до Містера. 
Не було жодного міжсезоння без 

– Я залищив частинку себе в 
«Галатасараї» і «Бещиктащі»... І 
не тільки з точки зору завоювання 
чемпіонських титулів, а й з 
погляду відносин з людьми: із 
засобами масової інформації, 
всіма президентами клубів... У 
мене там багато друзів і велика 
симпатія від уболівальників. 
Турецькі фани унікальні в усьому 
світі!

повідомлень ЗМІ про «повернення 
Мірчі». Його цінують і поважають 
буквально всі турецькі вболівальники. 
Кожне відвідування Мірчею Луческу 
цієї країни супроводжується 
божевільним ажіотажем, який можна 
порівняти з прибуттям національного 
героя.
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ЛИШЕ ЦИФРИ

ТУРЕЧЧИНА В ІСТОРІЇ «ШАХТАРЯ»

На 

БОМБАРДИРИ 
«ШАХТАРЯ» У 
ОФІЦІЙНИХ МАТЧАХ 
ПРОТИ ТУРКІВ:

Луїс Адріано – 1

Олексій Гай – 1

Ілсіньо – 1

Жадсон – 1

Василь Кобін – 1

Валерій Кривенцов – 1

40 

років тому «Шахтар» провів 

перший товариський матч 

проти турецької команди

28 серпня 1975 року
поєдинок із «Трабзонспором» завершився
із рахунком 3:2 на користь донеччан

3 

турецькі команди стали 
противниками «гірників»: 
«Антальяспор», «Сівасспор» 
та «Фенербахче» 6 

м’ячів забили 
донеччани в 
турецькі ворота, не 
пропустивши жодного

20 
товариських матчів 
провели «гірники» із 
суперниками з Туреччини

7 

спарингів виграв 
«Шахтар», 6 – 
турки. Іще 6 матчів 
завершились 
нічиєю

2 

тренери керували 
«Шахтарем» у цих 

поєдинках: Валерій 
Рудаков та Мірча Луческу 3 

поєдинки 
завершились 
перемогою 
«Шахтаря», ще

1 
зустріч – 
миром 4 

офіційні гри 
провели «гірники» 
із суперниками з 
Туреччини

3 
контрольні зустрічі «оранже-
во-чорні» провели з «Фенер-
бахче» (2 нічиї та 1 поразка) 3 

турніри 
розподілились 
поєдинки: Кубок 
Інтертото, Ліга 
Європи та Ліга 
чемпіонів
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«ШАХТАР» – ВОЛОДАР СУПЕРКУБКА УКРАЇНИ СЕЗОНУ – 2015/16

14 липня 2015. Одеса.
Стадіон «Чорноморець». 
«Динамо» (Київ) –
«Шахтар» (Донецьк) – 0:2 (0:0)
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 ДАРІЙО СРНА ВОЛКАН ДЕМІРЕЛ
Громадянство Хорватія Туреччина

Місце народження Меткович (Хорватія) Стамбул (Туреччина)
Дата народження 1 травня 1982 (33 роки) 27 жовтня 1981 (33 роки)

Зріст 178 см 191 см
Позиція на полі Правий захисник Воротар

Ведуча нога Права Права
Ігровий номер 33 1

Прізвисько – Залізна Рука
Клуби в кар’єрі «Хайдук» (Хорватія), «Шахтар» (Україна) «Карталспор» (Туреччина), «Фенербахче» (Туреччина)

У «Шахтарі»/«Фенербахче» Від липня 2003 року Від серпня 2002 року
Матчі/голи протягом клубної кар’єри 548/51 444/0

Матчі/голи в Лізі чемпіонів 78/4 37/0
Дебют у Лізі чемпіонів 01.08.2001. «Хайдук» – «Ференцварош» – 0:0 23.11.2004. «Спарта» – «Фенербахче» – 0:1

Дебют у національній збірній 20.11.2002. Румунія – Хорватія – 0:1 28.04.2004. Бельгія – Туреччина – 2:3
Матчі/голи за збірну 121/21 63/0

Титули Володар Кубка УЄФА 2009 року
Чемпіон України 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 років
Володар Кубка України 2004, 2008, 2011, 2012, 2013 років
Володар Суперкубка України 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 
2014, 2015 років
Чемпіон Хорватії 2001 року

Чемпіон Туреччини 2004, 2005, 2007, 2011, 2014 років
Володар Кубка Туреччини 2012, 2013 років
Володар Суперкубка Туреччини 2007, 2009, 2014 років 
Бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року

КАПІТАНСЬКИЙ МІСТОК

Капітани «Шахтаря» та «Фенербахче» 
неодноразово перетинались один із 
одним на футбольних полях.
21 липня 2011 року «гірники» 
провели в Стамбулі товариський 
матч. Той самий, який через 
заворушення на трибунах «Шюкрю 
Сараджоглу» було зупинено на 67-й 
хвилині за рахунку 0:0. Це була перша 
зустріч наших героїв. 

А вже за три місяці збірні Хорватії й 
Туреччини змагались у плей-оф за 
путівку на Євро-2012. На «Алі Самі 
Єн» капітан «гірників» віддав дві 
гольові передачі, а Демірел зрештою 
пропустив три м’ячі – 0:3. У матчі-
відповіді Волкан участь не брав, а сам 
поєдинок завершився сухою нічиєю. 
Отже, хорвати залишили Туреччину 
поза чемпіонатом Європи. 

ДАВНІ
ЗНАЙОМІ
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СУПЕРНИК

ФК «ФЕНЕРБАХЧЕ» 
(СТАМБУЛ)
РІК ЗАСНУВАННЯ

1907

ЗНАЙОМЕ ОБЛИЧЧЯ
Португалець Вітор Перейра очолив «Фенербахче» зовсім нещодавно – у 
червні поточного року. Матчі з «Шахтарем» стануть для цього фахівця, по суті, 
першою серйозною перевіркою біля керма стамбульської команди, оскільки 
турецька Суперліга ще не стартувала. 26 липня йому виповнилося 47 років. 
На цій посаді Вітор змінив Ісмаїла Картала, який був асистентом у штабах 
попередніх тренерів стамбульців, а в сезоні – 2014/15 вже особисто керував 
командою.

Перейра вже перетинався з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів. У сезоні – 2011/12 
він очолював «Порту» і зустрівся з «гірниками» на груповому етапі. Тоді 
«дракони» двічі перемогли: 2:1 і 2:0. Потрібно зауважити, що період 
роботи в «Порту» поки що найкращий у кар’єрі Вітора: він двічі виграв 
національний чемпіонат і стільки ж разів завоював Суперкубок Португалії. 
А 2015 року Перейра привів до «золотого дубля» грецький «Олімпіакос». 
Ймовірно, багато в чому ці успіхи тренера і його вміння будувати боєздатні 
багатонаціональні колективи і зумовили вибір керівництва «Фенербахче».

№ Гравець Дата народження Зріст Вага
ВОРОТАРІ

1 Волкан Демірел (Туреччина) 27.10.1981 191 92
40 Фабіано (Бразилія) 29.02.1988 197 90
54 Ертен Ерсу (Туреччина) 21.04.1994 194 92

ЗАХИСНИКИ
3 Хасан Алі Калдирим (Туреччина) 09.12.1989 183 75
4 Симон К’єр (Данія) 26.03.1989 189 82

19 Шенер Езбайраклі (Туреччина) 23.01.1990 181 78
22 Бруну Алвеш (Португалія) 27.11.1981 188 83
24 Міхал Кадлець (Чехія) 13.12.1984 183 75
41 Хакан Чінемре (Туреччина) 13.02.1994 184 77
53 Абдулає Ба (Сенегал) 01.01.1991 197 79
77 Гекхан Генюл (Туреччина) 04.01.1985 180 75

ПІВЗАХИСНИКИ
5 Мехмет Топал (Туреччина) 03.03.1986 187 76
6 Соуза (Бразилія) 11.02.1989 188 80

10 Дієго (Бразилія) 28.02.1985 173 73
14 Рауль Мейрелеш (Португалія) 17.03.1983 180 70
15 Уйгар Мерт Зейбек (Туреччина) 04.06.1995 178 70
26 Алпер Потук (Туреччина) 08.04.1991 177 70
38 Мехмет Топуз (Туреччина) 07.09.1983 181 73
88 Джанер Еркін (Туреччина) 04.10.1988 181 76
99 Мирослав Стох (Словаччина) 19.10.1989 168 60

НАПАДНИКИ
7 Мусса Соу (Сенегал) 19.01.1986 180 82
9 Фернандао (Бразилія) 27.03.1987 192 85

11 Робін ван Персі (Нідерланди) 06.08.1983 183 71
17 Нані (Португалія) 17.11.1986 177 70

Кольори клубу: жовтий, темно-синій
Домашні матчі проводить на стадіоні 
«Шюкрю Сараджоглу»
Місткість арени: 50 509 глядачів
Головний тренер: Вітор Перейра
Офіційний сайт: www.fenerbahce.org

ДОСЯГНЕННЯ КОМАНДИ:
Чемпіон Туреччини – 1958/59, 1960/61, 1963/64, 1964/65, 1967/68, 1969/70, 1973/74, 
1974/75, 1977/78, 1982/83, 1984/85, 1988/89 , 1995/96, 2000/01, 2003/04, 2004/05, 
2006/07, 2010/11, 2013/14
Володар Кубка Туреччини – 1967/68, 1973/74, 1978/79, 1982/83, 2011/12, 2012/13
Володар Суперкубка Туреччини – 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990, 2007, 2009, 2014
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СПЕЦІАЛІСТ
Волкан Демірел – один із багаторічних 
символів «Фенербахче». Передусім, він 
найдосвідченіший та найстарший футболіст 
у команді – з висоти прожитих років поряд 
із ним зможе міркувати хіба що Бруну 
Алвеш, який на місяць молодший. Однак за 
проведеним у команді часом Волкан дасть 
фору будь-кому: воротар захищає кольори 
клубу з 2002 року! Разом із ним було здобуто 
п'ять останніх чемпіонських титулів.

За всіх численних змін тренерів Демірел 
залишався у «Фенербахче» і виступав 
на стабільно високому рівні. З 2004 року 
він є голкіпером національної збірної 
Туреччини. Сильними сторонами Волкана 
є приголомшлива реакція і стрибучість, а 
також хороше прочитання гри. Безумовно, 
періодично він помиляється, але сподіватися 
на це безглуздо, адже найчастіше Демірел 
«тягне» все. Крім того, це справжній спец 
по пенальті: сейви Волкана неодноразово 
приносили «Фенеру» перемоги в серіях, у 
тому числі на найвищому рівні в плей-оф Ліги 
чемпіонів.

ПІЗНАЄШ ІЗ ТИСЯЧІ
Жодних сумнівів, найбільш 

екстравагантний футболіст 
«Фенербахче» – португалець Рауль 

Мейрелеш. Підтвердженням цьому факту 
послужать не мегабайти тексту, а проста фотодобірка 

за запитом в інтернет-пошуковику. Хоча повністю розтатуйований 
Мейрелеш із густою бородою і будь-якою зачіскою цікавий 
тренерському штабу та вболівальникам «Фенера» не тільки 
завдяки зовнішньому вигляду.

Екс-гравець «Порту», «Ліверпуля» і «Челсі» дуже цінний у середині 
поля. Він зводить нанівець розвиток атак суперника, добре бачить 
поле і партнерів, здатний однією передачею розкрити оборону 
супротивника або притримати м’яч, звільнивши зону. Мейрелеш 
добре вправляється з м’ячем обома ногами і володіє гарматним 
ударом. Утім, місце в основі йому все одно не є гарантованим – в 
команді є Мехмет Топал, який пропустив лише один матч минулого 
сезону, та багатообіцяючий новачок Соуза.

ВІДЛУННЯ СТАМБУЛА
20 травня 2009 року лідер «Вердера» Дієго не 
зіграв на «Шюкрю Сарачоглу» у фіналі Кубка 
УЄФА. Його дискваліфікували на вирішальний 
матч. Якщо в ході другого тайму на трибунах він 
випромінював посмішку, то від неї не лишилося 
й сліду після голу Жадсона в овертаймі. Тоді 
трофей на «Шюкрю Сарачоглу» завоював 
«Шахтар». За іронією долі тепер Дієго виступає за 
«Фенербахче», для якого це домашній стадіон. І 
нова зустріч з «гірниками»...

Дієго – одна із зірок стамбульської команди. 
Блискучий бразильський півзахисник зробив 
собі ім’я у європейському футболі та здобув 
велику кількість титулів. Він проявив себе в 
Німеччині, виграв усе в Португалії з «Порту», став 
чемпіоном Іспанії і добився тріумфу в Лізі Європи 
з «Атлетіко». Крім того, в сезоні – 2009/10 Дієго 
провів гідний сезон у «Ювентусі». Для нього 
немає жодних секретів у футболі. 10-й номер 
«Фенербахче» – плеймейкер, який може зіграти на 
будь-якій позиції у півзахисті й атаці. Лівий фланг 
за ним може бути закріплений лише на папері, а 
фактично Дієго діє по всьому фронту нападу.

ТОП
Неможливо не згадати найгучніше 
придбання «Фенербахче» в літнє 
міжсезоння, хоча в Туреччині Робін ван 
Персі ще нічого не досяг, на відміну від 
Мусси Соу або топ-бомбардира чемпіонату 
в складі «Бурсаспора» Фернандао. І 
все ж таки. «Коли я відновився після 
травми, мені не дали шансу поборотися 
за місце в складі», – слова Робіна про те, 
що змінилося в «Манчестер Юнайтед» 
після появи його земляка ван Гаала. 
Вихід із ситуації було знайдено – ним став 
трансфер до «Фенербахче».

Фактично Робін був останнім великим 
придбанням МЮ доби Алекса 
Фергюсона. Він прийшов у сезоні – 
2012/13 з «Арсенала», став найкращим 
бомбардиром Прем’єр-ліги і приніс команді 
чемпіонство. Англійський період підніс 
ван Персі до рангу топ-форвардів світу, і 
таким він вважається досі. Вочевидь, що 
«Фенербахче» чекає від приходу Робіна не 
тільки прибутку від продажу футболок та 
абонементів, але й головного – результатів.
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ТУРЕЦЬКИЙ СЛІД

ТОЛГА СЕЙХАН (Туреччина)

Перший і єдиний легіонер із Туреччини в 
історії «Шахтаря». Захисник національної 
збірної і «Трабзонспора» поповнив склад 
«гірників» влітку 2005 року. Провів
16 матчів в українському чемпіонаті та ще 
п’ять – у єврокубках, після чого був відданий 
в оренду до «Галатасарая». Усього за кар’єру 
Сейхан на батьківщині змінив вісім клубів.

ЕЛАНО БЛУМЕР (Бразилія)

Протягом двох сезонів у «Шахтарі» 
атакуючий півзахисник збірної Бразилії 
провів 19 голів. Улітку 2007 року 
Елано перейшов до англійського 
«Манчестер Сіті», а ще за два роки доля 
занесла бразильця до Стамбула – в 
«Галатасарай». Там футболіст провів 
один сезон (2009/10), зіграв 32 матчі
(3 голи), після чого вирішив повернутися 
на батьківщину.

ПРЕДРАГ ПАЖИН (Болгарія)

Болгарський захисник сербського 
походження 2001 року відіграв 
відмінний сезон у турецькому 
«Коджаеліспорі» (31 матч, 6 голів), 
після чого виступав у Болгарії та Китаї. 
На початку 2003 року Пажин став 
гравцем «Шахтаря», за два сезони на 
його рахунку 22 матчі та 1 гол у складі 
«гірників». Сьогодні є тренером 
болгарського клубу «Ботев».

ПО ТОЙ БІК ЧОРНОГО МОРЯ
Дев’ятеро футболістів, які в 
різні роки встигли пограти і в 
«Шахтарі», і в турецьких клубах.

ЧИПРІАН МАРІКА (Румунія)

Провівши три сезони в складі «гірників» 
(16 голів), румунський форвард 
влітку 2007 року виїхав до Німеччини, 
де захищав кольори «Штутгарта» і 
«Шальке». Після сезону в іспанському 
«Хетафе» у 2014 році опинився в 
турецькому клубі «Коньяспор», в якому 
29-річний Маріка грає і понині.

ЖОАО БАТІСТА (Бразилія)

Бразильський півзахисник устиг 
пограти в п’яти турецьких клубах і 
навіть оформив друге громадянство. 
У «Шахтарі» провів сезон – 2004/05 
(11 матчів), прийшовши в команду з 
«Галатасарая» за протекцією Мірчі 
Луческу, який добре знав можливості 
гравця. Із посиленням ліміту на 
легіонерів Батіста повернувся назад до 
Туреччини. Донецьким уболівальникам 
запам’ятався тим, як зайняв місце у 
воротах у домашній грі з «Борисфеном», 
коли Яна Лаштувку на 71-й хвилині 
вилучили, а замін у «гірників» не було. 
Зумів залишитися «сухим» (2:0).

ІВАН САРАЙВА (Бразилія)

Бразильський захисник прийшов 
у «Шахтар» у січні 2005 року 
і за півсезону провів у складі 
«гірників» один матч – проти 
«Металіста» (1:0), при цьому 
відіграв у Харкові всі 90 хвилин. 
Повернувся до Бразилії, а 
2008 року підписав контракт 
із «Газіантепспором». Нині 
33-річний Іван грає в іншому 
турецькому клубі – «Мерсін 
Ідманюрду», де завершував 
кар’єру його одноклубник по 
«Шахтарю» Батіста.

Наші дні

ДЕНТІНЬО (Бразилія)

Не зумівши закріпитися в основному 
складі «Шахтаря», в січні 2013 року 
Дентіньо був відданий в оренду 
«Бешикташу». У стамбульському 
клубі бразилець перебував рівно 
рік, зігравши лише 8 матчів. Після 
повернення до «Шахтаря» провів
18 матчів, забив 2 м’ячі.

ДЖУЛІУС АГАХОВА (Нігерія)

Після семи років у складі «Шахтаря» 
(54 голи) нігерійський форвард 
транзитом через англійський 
«Віган» опинився в Туреччині, в клубі 
«Кайсеріспор». Оформив хет-трик у 
виїзному матчі проти «Фенербахче» 
(4:1), а всього в сезоні – 2008/09 
за клуб із Кайсері провів 6 голів. 
Наступного сезону повернувся до 
«Шахтаря» в статусі вільного агента. У 
2012 році залишив команду.

Іронія долі

СЕРГІЙ РЕБРОВ (Україна)

Нинішній наставник київського «Динамо» 
Сергій Ребров кар’єру футболіста 
починав саме в «Шахтарі», дебютувавши 
в 17-річному віці ще в чемпіонаті СРСР 
1991 року та забивши 3 м’ячі. У першому 
чемпіонаті України за «Шахтар» 
відзначився 11 разів, потім перейшов до 
«Динамо». У насиченій кар’єрі форварда 
є і «Фенербахче», причому це єдиний 
випадок в історії, щоб один і той самий 
гравець виступав і в складі «гірників», і 
в складі «канарок». Перебравшись до 
Стамбула з «Тоттенхема» 2002 року, 
Ребров провів у «Фенербахче» два 
сезони (43 матчі, 5 голів).
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ФАКТ

Два раунди відбору

Починаючи із сезону – 2000/01 
«Шахтар» став постійним учасником 
кваліфікації Ліги чемпіонів. Протягом 
дев'яти сезонів формат відбору 
залишався незмінним: три раунди. 
Якщо говорити про другий раунд 
кваліфікації, то «гірники» у всіх 
випадках успішно проходили далі, 
обігравши вищезгадану «Левадію», 
а також швейцарський «Лугано», 
молдавський «Шериф» і вірменський 
«Пюнік» (двічі). У всіх п'яти домашніх 
матчах «Шахтар» здобув перемоги.

У третьому раунді, де безпосередньо 
розігрувалася путівка до групового 
етапу, «Шахтар» двічі перетинався з 
бельгійським «Брюгге». У сезоні –
2002/03 «гірники» поступилися 
супернику в серії пенальті, а за два 
роки взяли у бельгійців переконливий 
реванш. Каменем спотикання для 
донецького клубу на шляху ставали 
також дортмундська «Боруссія», 
московський «Локомотив» і 
міланський «Інтер».

«ШАХТАР» У КВАЛІФІКАЦІЇ ОЧИМА СТАТИСТИКИ
«Шахтар»: кваліфікаційні раунди ЛЧ

Сезон Стадія Суперник 1-й матч 2-й матч

2000/01 2 КР «Левадія» (Естонія) 4:1 (д)* 5:1 (в)

3 КР «Славія» (Чехія) 0:1 (д) 2:0 (в)

2001/02 2 КР «Лугано» (Швейцарія) 3:0 (д) 1:2 (в)

3 КР «Боруссія» Д (Німеччина) 0:2 (д) 1:3 (в)

2002/03 3 КР «Брюгге» (Бельгія) 1:1 (д) 1:1 (в)

2003/04 2 КР «Шериф» (Молдова) 0:0 (в) 2:0 (д)

3 КР «Локомотив» (Москва) 1:0 (д) 1:3 (в)

2004/05 2 КР «Пюнік» (Вірменія) 3:1 (в) 1:0 (д)

3 КР «Брюгге» (Бельгія) 4:1 (д) 2:2 (в)

2005/06 3 КР «Інтер» (Італія) 0:2 (д) 1:1 (в)

2006/07 3 КР «Легія» (Польща) 1:0 (д) 3:2 (в)

2007/08 2 КР «Пюнік» (Вірменія) 2:0 (в) 2:1 (д)

3 КР «Зальцбург» (Австрія) 0:1 (в) 3:1 (д)

2008/09 3 КР «Динамо» З (Хорватія) 2:0 (д) 3:1 (в)

Нечемпіонська кваліфікація

Із сезону – 2009/10 УЄФА змінив 
формат відбору до групового 
раунду Ліги чемпіонів, паралельно 
створивши так звану нечемпіонську 
кваліфікацію, що складається з двох 
раундів. Того сезону новоспечений 
володар Кубка УЄФА «Шахтар» 
не зумів здолати бар'єр в ролі 

румунської «Тімішоари». Після 
результативної нічиєї в Донецьку (2:2) 
«гірники» задовольнялися нульовою 
нічиєю у повторній грі. Примітним є 
той факт, що на донецькому матчі 
був відсутній головний тренер Мірча 
Луческу, який потрапив до лікарні.

Зате із сезону – 2010/11 «Шахтар» 
протягом п'яти років поспіль 

рятував себе від практики відбору, 
на правах чемпіона України 
безпосередньо потрапляючи 
до групового турніру Ліги 
чемпіонів. Отже, протистояння 
з «Фенербахче» стане для 
«гірників» другим досвідом участі 
в нечемпіонській кваліфікації 
найпрестижнішого європейського 
клубного турніру.

«Шахтар» 11-й раз у 
своїй історії взяв старт у 
кваліфікації Ліги чемпіонів. 
До цього рівно в половині 
випадків «гірники» змогли 
пробитися до групового 
раунду. Свій перщий матч у 
межах найпрестижніщого 
європейського клубного 
турніру донецька команда 
зіграла 26 липня 2000 року, 
розгромивщи в Донецьку 
естонську «Левадію» – 4:1.
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ГІК
(Фінляндія)

«Зальцбург»
(Австрія)

«Стяуа»
(Румунія)

«Селтік»
(Шотландія)

«Лех»
(Польща)

«Рапід»
(Австрія)

КАЛЕНДАР

ТРЕТІЙ ВІДБІРКОВИЙ РАУНД

Перщі матчі Матчі у відповідь
28 липня 2015

«Спарта»
(Чехія) 

«Шкендербеу» 
(Албанія) 

АПОЕЛ
(Греція) 

«Вікторія»
(Чехія) 

«Брюгге» 
(Бельгія)

«Шахтар» 
(Україна)

«Монако» 
(Франція) 

БАТЕ
(Білорусь)

«Мольде» 
(Норвегія)

ЦСКА
(Росія)

«Мілсамі» 
(Молдова)

«Мітьюлланд» 
(Данія)

«Маккабі» 
(Ізраїль)

«Панатінаїкос» 
(Греція)

«Фенербахче» 
(Туреччина)

«Янг Бойз» 
(Швейцарія)

«Відеотон» 
(Угорщина)

«Динамо» 
(Хорватія)

«Мольде» 
(Норвегія)

АПОЕЛ
(Греція)

«Аякс»
(Голландія)

«Монако» 
(Франція)

«Динамо» 
(Хорватія) 

«Мітьюлланд» 
(Данія)

«Рапід»
(Австрія) 

«Янг Бойз» 
(Швейцарія)

«Астана»
(Казахстан)

«Карабах»
(Азербайджан)

«Спарта»
(Чехія)

БАТЕ
(Білорусь)

«Базель»
(Швейцарія)

«Мальме»
(Швеція)

«Брюгге»
(Бельгія)

«Вікторія»
(Чехія)

«Шахтар»
(Україна)

«Шкендербеу»
(Албанія)

«Партизан»
(Сербія)

ГІК
(Фінляндія)

«Селтік»
(Шотландія)

ЦСКА
(Росія)

«Відеотон»
(Угорщина)

«Лех»
(Польща) 

«Зальцбург»
(Австрія) 

«Панатінаїкос»
(Греція)

«Маккабі»
(Ізраїль) 

«Фенербахче»
(Туреччина)

«Мілсамі»
(Молдова) 

«Стяуа»
(Румунія)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2:2

0:2

1:2

1:2

2:1

0:0

1:3

1:1

1:1

0:0

2:0

1:1

1:0

1:3

2:2

«Астана»
(Казахстан)

«Мальме»
(Швеція)

«Партизан»
(Сербія)

«Карабах»
(Азербайджан)

«Базель»
(Швейцарія)

«Аякс»
(Голландія)

4 серпня 2015

29 липня 2015

5 серпня 2015
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СВІЙ ПРОТОКОЛ
«Шахтар» – «Фенербахче»  | 05.08.2015 | 21:45

«ШАХТАР» «ФЕНЕРБАХЧЕ»

АРБІТРИ
ІМ’Я/ПРІЗВИЩЕ МІСТО

Арбітр
Асистент арбітра
Асистент арбітра
4-й арбітр
Делегат УЄФА
Суддівський спостерігач

СТАТИСТИКА МАТЧУ
«ШАХТАР» : «ФЕНЕРБАХЧЕ»

Удари
Удари в площину
Кутові
Офсайди
Попередження
Видалення
Голи

ЗАМІНИ
«ШАХТАР»
Заміна Хвилина
1.

2.

3.
«ФЕНЕРБАХЧЕ»
Заміна Хвилина
1.

2.

3.

№ КРАЇНА ГРАВЕЦЬ СТАРТ

23 Богдан Сарнавський

30 Андрій Пятов

32 Антон Каніболоцький

4 Олександр Воловик

5 Олександр Кучер

13 В’ячеслав Шевчук

18 Іван Ордець

25 Микола Матвієнко

31 Ісмаїлі

33 Дарійо Срна

38 Сергій Кривцов

44 Ярослав Ракицький

66 Азеведо

6 Тарас Степаненко 

7 Веллінгтон Нем

8 Фред

9 Дентіньо

10 Бернард

11 Марлос

14 Василь Кобін

17 Максим Малишев

28 Тайсон

29 Алекс Тейшейра

74 Віктор Коваленко

19 Факундо Феррейра 

21 Олександр Гладкий

22 Едуардо

24 Сергій Гринь

ВО
РО

ТА
РІ

ЗА
ХИ

СН
И

КИ
П

ІВ
ЗА

ХИ
СН

И
КИ

НА
ПА

ДН
ИК

И

№ КРАЇНА ГРАВЕЦЬ СТАРТ

1 Волкан Демірел

40 Фабіано

54 Ертен Ерсу

3 Хасан Алі Калдирим

4 Симон К’єр

19 Шенер Езбайраклі

22 Бруну Алвеш

24 Міхал Кадлець

41 Хакан Чінемре

53 Абдулає Ба

77 Гекхан Генюл

5 Мехмет Топал

6 Соуза

10 Дієго

14 Рауль Мейрелеш

15 Уйгар Мерт Зейбек

26 Алпер Потук

38 Мехмет Топуз

88 Джанер Еркін

99 Мирослав Стох

7 Мусса Соу

9 Фернандао

11 Робін ван Персі

17 Нані

ВО
РО

ТА
РІ

ЗА
ХИ

СН
И

КИ
П

ІВ
ЗА

ХИ
СН

И
КИ

НА
ПА

ДН
ИК

И

Гол. тренер: Вітор ПерейраГол. тренер: Мірча Луческу
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