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На попередній стадії Ліги Європи 
«Шахтар» упевнено пройшов 
«Андерлехт», в обох матчах 
перемігши бельгійців. Учетверте 
за свою клубну історію «гірники» 
пробилися до 1/4 фіналу 
єврокубків. Нинішній суперник 
донеччан – «Брага» –
в зустрічах із «Фенербахче» 
показав характер: після 
мінімальної поразки в Стамбулі 
підопічні Паулу Фонсеки взяли 
переконливий реванш вдома (4:1), 
причому в складі турків було три 
вилучення. 

Поміж інших пар чвертьфіналу 
вирізняється протистояння 
дортмундської «Боруссії» та 
«Ліверпуля». Зустрічаються 
колишня й нинішня команди 
німецького спеціаліста Юргена 

Клоппа, при цьому обидва 
суперники розглядалися серед 
головних фаворитів турніру. 
Напередодні дортмундці не 
зазнали жодних проблем у матчі 
проти іншого англійського клубу –
«Тоттенхема», а «Ліверпуль» у 
принциповому дербі здолав 
«Манчестер Юнайтед». 

«Вільярреал» грає із чеською 
«Спартою», що сенсаційно 
вибила з Ліги Європи «Лаціо». 
Пражани після домашньої нічиєї 
розбили італійський клуб у Римі –
3:0, а до цього з таким самим 
рахунком чехи розправилися на 
виїзді з «Краснодаром». У «жовтої 
субмарини» своя стратегія: сухі 
перемоги вдома над «Наполі», а 
потім над «Байєром», після чого – 
нічиї в зустрічах у відповідь. 

Також у чвертьфіналі привертає 
увагу чергова іспанська дуель –
між чинним володарем Ліги 
Європи останніх двох сезонів 
«Севільєю» й «Атлетіком». 
Андалусці лишили за бортом 
«Базель» (саме на домашній арені 
швейцарців проходитиме фінал 
турніру). Своєю чергою баски 
насилу переграли «Валенсію» 
завдяки виїзному голу. 

Отже, у півфіналі одним 
із чотирьох претендентів 
на перемогу в Лізі Європи 
обов’язково буде іспанський 
клуб. А вболівальники ще не 
встигли забути торішній фінал, 
що, нагадаємо, був іспано-
українським. Причому найкращі 
шанси на вихід у наступний раунд 
саме в «Шахтаря» та «Севільї».

ПЕРЕДОВИЦЯ

ФК «ШАХТАР»
Рік заснування: 1936

www.shakhtar.com

www.vk.com/fcshakhtar

www.facebook.com/
fcshakhtar

twitter.com/fcshakhtar

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 1250

ЇХ ЗАЛИШИТЬСЯ ЧЕТВЕРО

«Брага» – «Шахтар» – 1:2
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ЗГАДАТИ ВСЕ

ПОРТУГАЛЬСЬКА КУХНЯ

«Брага» – «Шахтар» – 1:2. Ісмаїлі (у підкаті) проти своєї колишньої команди

У першому 
чвертьфінальному 
матчі Ліги Європи 
«Шахтар» обіграв 
«Брагу» на виїзді – 2:1

«Брага» – «Шахтар» – 1:2 (0:1)

7 квітня 2016 року. Брага.
Стадіон «Брага Мунісіпал».
+19 градусів
Голи: Ракицький (45), Феррейра (75), 
Вілсон Едуарду (89)
«Брага»: Матеус, Байано (к), Болі, 
Рікарду Феррейра, Гойано, Карлос, 
Вукчевич (Аугусто, 87), Рафа Сілва, 
Сантуш, Стоїлькович (Вілсон
Едуарду, 75), Хассан
Головний тренер: Паулу Фонсека 
«Шахтар»: Пятов, Срна (к), Ордець, 
Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, 
Малишев, Тайсон (Дентіньо, 79), 
Марлос (Едуардо, 82), Коваленко
(Бернард, 88), Феррейра
Головний тренер: Мірча Луческу
Попередження: Ракицький (70), 
Рафа Сілва (83)
Арбітр: Йонас Ерікссон (Швеція)

Перше знайомство

«Шахтар» і «Брага» вперше 
зустрілися далекого 1978 року
під час турне «гірників» 
Португалією. Гра в Бразі 
з місцевим «Спортінгом» 
принесла перемогу 
донеччанам – 1:0, і цей 
єдиний гол на 76-й хвилині 
провів Юрій Резник. Гості 
виступали в такому складі: 
Дегтерьов (В’ячеслав Чанов), 
Яремченко (Варнавський), 
Горбунов, Кондратов, П’яних, 
Рудаков (Мішин), Соколовський 
(Федоренко), Латиш, Резник, 
Сафонов, Старухін (Роговський).

Тиждень тому «гірники» зробили 
серйозну заявку на вихід у півфінал 
турніру. Перемога могла бути більш 
переконливою, проте під завісу 
«зброярам» вдалося розмочити 
рахунок. Та загалом підопічні Мірчі 
Луческу дуже надійно відіграли в 
обороні й ефективно скористалися 
своїми шансами біля чужих воріт. 

У виїзних поєдинках плей-оф 
Ліги Європи «Шахтар» продовжує 
штампувати перемоги.

Не міг вийти на поле Олександр 
Кучер, якого в центрі оборони 
замінив Іван Ордець. Також 
під загрозою дискваліфікації 
перебували відразу п’ятеро 
гравців: Ярослав Ракицький, Ісмаїлі, 
Дарійо Срна, Тарас Степаненко і 
Марлос. Ракицький усе ж отримав 
попередження та пропускатиме 
матч-відповідь, однак у Бразі 
захисник став одним із героїв. 
Ярослав блискуче відіграв у 
обороні, а його підключення до 
стандартів щоразу приховували 

небезпеку. Наприкінці першої 
половини це й призвело до гола.

По перерві господарі спробували 
підвищити темп, та «гірники» діяли 
дуже впевнено. На 75-й хвилині 
чергову атаку довгою передачею від 
своїх воріт розпочав Андрій Пятов, 
після чого м’яч транзитом через 
капітана Срну і Марлоса доставили 
до штрафного на Факундо 
Феррейру, який класно забив. Лише 
в самому кінці «Брага» відіграла 
один гол, що дає португальцям хоча 
б якусь надію в матчі-відповіді. Що ж 
до «Шахтаря», то чотири футболісти 
досі «висять» на картках, утім у Львові 
зможе зіграти Кучер.
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«Шахтар» – «Брага» – 2:0.
Тарас Степаненко та Алан

Сезон – 1983/84. Кубок володарів кубків, 1/4 фіналу
«Порту» – «Шахтар» – 3:2, 1:1

Сезон – 1997/98. Кубок володарів кубків, 1/16 фіналу
«Боавішта» – «Шахтар» – 2:3, 1:1

Сезон – 2007/08. Ліга чемпіонів, груповий турнір
«Бенфіка» – «Шахтар» – 0:1, 2:1

Сезон – 2008/09. Ліга чемпіонів, груповий турнір
«Шахтар» – «Спортінг» – 0:1, 0:1

«Брага» – «Шахтар» – 0:3 (0:0)

28 вересня 2010 року. Брага. Стадіон «Брага Мунісіпал». 12 083 глядачі. +19 градусів
Голи: Луїс Адріано (56, 72), Дуглас Коста (90+2, з пен.)
«Брага»: Феліпе, Родрігес (Паулао, 36), Мойзес, Пауло Сезар, Мігел Гарсія, Агіяр, 
Леандро Саліно (Ліма, 55), Сілвіу, Алан, Вандіньо (Моссоро, 74), Матеус
Головний тренер: Домінгуш Пасьєнсія
«Шахтар»: Пятов, Срна, Ракицький, Кучер, Рац, Хюбшман (Віценець, 79), Гай (Жадсон, 66), 
Вілліан, Дуглас Коста, Мхітарян, Луїс Адріано (Едуардо, 75)
Головний тренер: Мірча Луческу
Попередження: Рац (40), Хюбшман (51), Мхітарян (61), Матеус (87), Дуглас Коста (89), 
Пауло Сезар (90+1)
Арбітр: Кевін Блом (Голландія)

«Шахтар» – «Брага» – 2:0 (0:0)

8 грудня 2010 року. Донецьк. Стадіон «Донбас Арена». 47 627 глядачів. +4 градуси
Голи: Рац (79), Луїс Адріано (83)
«Шахтар»: Пятов, Срна, Ракицький, Чигринський, Рац, Степаненко, Гай (Кобін, 84), Вілліан, 
Дуглас Коста (Алекс Тейшейра, 62), Жадсон (Мхітарян, 73), Луїс Адріано
Головний тренер: Мірча Луческу
«Брага»: Артур, Родрігес, Пауло Сезар, Мігел Гарсія, Агіяр (Угу Віана, 72), Леандро Саліно 
(Елдер Барбоза, 81), Сілвіу, Алан (Ліма, 69), Капела, Вандіньо, Матеус
Головний тренер: Домінгуш Пасьєнсія
Попередження: Мігел Гарсія (39)
Арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Найкращий сезон

Посівши перше місце в груповому 
турнірі, «Шахтар» здобув дебютну 
перепустку в плей-оф Ліги чемпіонів, 
де команда двічі здолала «Рому» (3:2 і 
3:0). У 1/4 фіналу «гірники» не подужали 
«Барселону», проте сезон – 2010/11 
є поки що найкращим для донеччан 
у найбільш престижному турнірі 

континенту. «Брага» ж, вийшовши в Лігу 
Європи, теж досягла тоді найбільшого 
успіху за свою клубну історію – дійшла 
до фіналу, де поступилася землякам із 
«Порту» (0:1). Причому у чвертьфіналі 
підопічні Пасьєнсії вибили з розіграшу 
київське «Динамо» за рахунок гола на 
виїзді: 1:1 у Києві та 0:0 у Бразі.

Сезон – 2010/11. Ліга чемпіонів, груповий турнір
«Брага» – «Шахтар» – 0:3, 0:2

Сезон – 2011/12. Ліга чемпіонів, груповий турнір
«Порту» – «Шахтар» – 2:1, 2:0

Сезон – 2014/15. Ліга чемпіонів, груповий турнір
«Шахтар» – «Порту» – 2:2, 1:1

Сезон – 2015/16. Ліга Європи, 1/4 фіналу
«Брага» – «Шахтар» – 1:2

Протистояння з 
португальськими 
клубами є вельми 
багатим на події у 
єврокубковій історії 
«Шахтаря». 16 зустрічей –
саме стільки їх 
нараховуватиме 
статистика після 
чвертьфінального 
матчу Ліги Європи з 

«Брагою». Цікаво, що 
в цьому турнірі доля 
вперше звела донеччан 
із представником 
Португалії. Утім із самою 
«Брагою» «гірники» 
раніше вже грали. Це 
було в осінній частині 
сезону – 2010/11, коли 
суперники опинилися в 
одній групі Ліги чемпіонів.

«ШАХТАР» ПРОТИ ПОРТУГАЛІЇ



6 www.shakhtar.com14.04.2016 / 22:05 / Shakhtar Donetsk, Ukraine – SC Braga, Portugal

НАШІ ХЛОПЦІ
Данi станом на 13.04.2016

М
А

РЛ
О

С

11
Дата народження:
07.06.88
Країна:
Бразилія
Зріст:
174 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЛЄ:
23/3

півзахисник

В
ел

лі
нг

то
н 

 Н
ЕМ

7 нападник

Дата народження:
06.02.92
Країна:
Бразилія
Зріст:
165 см
Попередній клуб:
«Фігейренсе»
(Бразилія)
Матчі в ЛЄ:
3/0

Д
ЕН

ТІ
Н

Ь
О

9 півзахисник

Дата народження:
19.01.89
Країна:
Бразилія
Зріст:
176 см
Попередній клуб:
«Бешикташ»
(Туреччина)
Матчі в ЛЄ:
4/0

О
ле

кс
ан

др
  К

УЧ
ЕР

5
Дата народження:
22.10.82
Країна:
Україна
Зріст:
184 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЛЄ:
22/1

захисник

Б
ЕР

Н
А

РД

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

півзахисник

В
‘я

че
сл

ав
  Ш

ЕВ
ЧУ

К

13 захисник

Дата народження:
13.05.79
Країна:
Україна
Зріст:
184 см
Попередній клуб:
«Дніпро»
(Дніпропетровськ)
Матчі в ЛЄ:
11/0

В
ас

ил
ь 

 К
О

Б
ІН

14 півзахисник

Дата народження:
24.05.85
Країна:
Україна
Зріст:
179 см
Попередній клуб:
«Шахтар»
(Білорусь)
Матчі в ЛЄ:
12/2

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

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

Та
ра

с 
 С

ТЕ
П

А
Н

ЕН
КО

6 півзахисник

Дата народження:
08.08.89
Країна:
Україна
Зріст:
181 см
Попередній клуб:
«Металург»
(Запоріжжя)
Матчі в ЛЄ:
5/0

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 2006, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 рр. Заслужений тренер 
України. 
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Ф
ак

ун
до

  Ф
ЕР

РЕ
Й

РА

19 нападник

Дата народження:
14.03.91
Країна:
Аргентина
Зріст:
186 см
Попередній клуб:
«Ньюкасл»
(Англія)
Матчі в ЛЄ:
6/2

Гі
ор

гі
  А

РА
Б

ІД
ЗЕ

20 нападник

Дата народження:
04.03.98
Країна:
Грузія
Зріст:
173 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЄ:
0/0

18 захисник

Ів
ан

  О
РД

ЕЦ
Ь

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

О
ле

кс
ан

др
  Г

Л
А

Д
КИ

Й

21 нападник

Дата народження:
24.08.87
Країна:
Україна
Зріст:
187 см
Попередній клуб:
«Карпати»
(Львів)
Матчі в ЛЄ:
14/0

ЕД
УА

РД
О

22 нападник

Дата народження:
25.02.83
Країна:
Хорватія
Зріст:
177 см
Попередній клуб:
«Фламенго»
(Бразилія)
Матчі в ЛЄ:
17/6М

ак
си

м
  М

А
Л

И
Ш

ЕВ

17 півзахисник

Дата народження:
24.12.92
Країна:
Україна
Зріст:
181 см
Попередній клуб:
«Зоря»
(Луганськ)
Матчі в ЛЄ:
7/0

А
нд

рі
й 

 П
Я

ТО
В

30 воротар
Дата народження:
28.06.84
Країна:
Україна
Зріст:
190 см
Попередній клуб:
«Ворскла»
(Полтава)
Матчі в ЛЄ:
25/-17

Д
ар

ій
о 

 С
РН

А

33 захисник

Дата народження:
01.05.82
Країна:
Хорватія
Зріст:
178 см
Попередній клуб:
«Хайдук»
(Хорватія)
Матчі в ЛЄ:
46/3

ТА
Й

С
О

Н

28 півзахисник

Дата народження:
13.01.88
Країна:
Бразилія
Зріст:
172 см
Попередній клуб:
«Металіст»
(Харків)
Матчі в ЛЄ:
32/8 С

ер
гі

й 
 К

РИ
В

Ц
О

В

38 захисник

Дата народження:
15.03.91
Країна:
Україна
Зріст:
186 см
Попередній клуб:
«Металург»
(Запоріжжя)
Матчі в ЛЄ:
3/0

А
нд

рі
й 

 Б
О

РЯ
ЧУ

К

41 нападник

Дата народження:
23.04.96
Країна:
Україна
Зріст:
176 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЄ:
1/0

Я
ро

сл
ав

  Р
А

КИ
Ц

Ь
КИ

Й

44 захисник

Дата народження:
03.08.89
Країна:
Україна
Зріст:
184 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЄ:
15/2

А
нд

рі
й 

 К
О

РО
Б

ЕН
КО

58 півзахисник

Дата народження:
28.05.97
Країна:
Україна
Зріст:
184 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЄ:
0/0

О
ле

кс
ан

др
  З

УБ
КО

В

59 півзахисник

Дата народження:
03.08.96
Країна:
Україна
Зріст:
182 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЄ:
0/0

А
ЗЕ

В
ЕД

О

66 захисник

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

В
ік

то
р 

 К
О

В
А

Л
ЕН

КО

74 півзахисник

Дата народження:
14.02.96
Країна:
Україна
Зріст:
182 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЄ:
5/1

А
нт

он
  К

А
Н

ІБ
О

Л
О

Ц
Ь

КИ
Й 32 воротар

Дата народження:
16.05.88
Країна:
Україна
Зріст:
192 см
Попередній клуб:
«Дніпро»
(Дніпропетровськ)
Матчі в ЛЄ:
4/-3

ІС
М

А
ЇЛ

І

31 захисник

Дата народження:
11.01.90
Країна:
Бразилія
Зріст:
177 см
Попередній клуб:
«Брага»
(Португалія)
Матчі в ЛЄ:
6/0

М
ик

ол
а 

 М
АТ

В
ІЄ

Н
КО

25 захисник

Дата народження:
02.05.96
Країна:
Україна
Зріст:
181 см
Попередній клуб:
немає
Матчі в ЛЄ:
0/0

Б
ог

да
н 

 С
А

РН
А

В
С

Ь
КИ

Й

Дата народження:
29.01.95
Країна:
Україна
Зріст:
187 см
Попередній клуб:
«Арсенал»
(Київ)
Матчі в ЛЄ:
0/0

23 воротар

П
ід

 ч
ас

 п
ід

го
то

вк
и 

м
а

те
рі

ал
у 

ви
ко

ри
ст

а
но

 д
а

ні
 с

а
йт

у 
ue

fa
.c

om
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ЦЕНТР УВАГИ

1/4 ФІНАЛУ: ЧЕТВЕРТА 
СПРОБА «ШАХТАРЯ»

«Шахтар» учетверте 
в історії дійшов до 
етапу 1/4 фіналу 
єврокубків. Раніше 
цю стадію «гірники» 
підкорювали в трьох 
різних турнірах

Березень 1984 року. «Шахтар» – «Порту»

Сезон – 1983/84
Кубок володарів кубків

«Порту» (Порту, Португалія) – 
«Шахтар» – 3:2

Перший матч.
7 березня 1984 року.
Порту. Стадіон «Даш Анташ».
70 000 глядачів

Голи: 0:1 Морозов (6),
0:2 Соколовський (37),
1:2 Пашеку (41, пен.),
2:2 Фрашку (47),
3:2 Жакеш (70) 

«Шахтар» – «Порту» – 1:1

Матч-відповідь.
21 березня 1984 року. 
Донецьк. ЦС «Шахтар».
40 000 глядачів

Голи: 1:0 Грачов (63),
1:1 Уолш (72)

Протистояння з «Порту» стало 
одним із найдраматичніших в 
історії «Шахтаря». Причому пригоди 
розпочалися ще до стартового 
свистка, коли через проблеми з 
електрикою на стадіоні «Даш Анташ» 
початок гри двічі переносили. 
Зрештою суперники вийшли на 
поле тоді, коли в Донецьку була вже 
глибока ніч. Невдачі на старті не 
збентежили «гірників», а голи Сергія 
Морозова і Михайла Соколовського 
шокували місцеву публіку. А потім 
у справу втрутився британський 

суддя Карпентер: він не призначив 
відвертий пенальті на Соколовському, 
що вийшов сам на сам, але був 
грубо збитий у підкаті ззаду. Втім 
стандарти у ворота «гірників» 
ставилися різні, вони ж і зумовили 
результат. Не менш напруженою 
була зустріч і в Донецьку. Португальці 
вишикували глуху оборону, проте в 
середині другого тайму Віктор Грачов 
ефектним ударом вразив ворота 
«драконів». Гості перелаштувалися 
вмить і відігралися після розіграшу 
штрафного. 

Михайло Соколовський,
капітан «Шахтаря»:

– Чвертьфінал Кубка кубків я 
вважаю найбільшою втратою 
у своїй футбольній кар’єрі. 
Навіть у фіналі Кубка СРСР 
програвати було не так 
прикро, як «Порту». Якби ми 
пройшли португальців, то 
у півфіналі виходили б на 
«Абердин». Переконаний, ми б 
із легкістю дійшли до фіналу 
того сезону.
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Квiтень 2011 року. «Шахтар» – «Барселона»

Мірча Луческу, головний тренер «Шахтаря»:

– У першому матчi ми намагалися грати в атакуючий футбол, 
аби знати, від чого відштовхуватися надалі. Після швидкого 
пропущеного м’яча ми мали декілька гольових моментів, 
але потім припустилися грубих помилок біля своїх воріт. 
«Барселона», звичайно, такого не пробачає… 

У чвертьфіналі переможного 
для себе розіграшу Кубка УЄФА 
«Шахтарю» випав марсельський 
«Олімпік». Сюди, за іронією долі, 
щойно перейшов один із найкращих 
бомбардирів «гірників» Брандау, 
хоча бразилець не міг допомогти 
своїй новій команді в цьому турнірі. 
Може здатися, що «Шахтар» 
пройшов «Марсель» без особливих 
проблем. Та на полі, звичайно, 
все було інакше. У Донецьку гра 
проходила на зустрічних курсах, і 
«оранжево-чорні» своїми моментами 
скористалися краще. В Марселі 
гості впоралися зі стартовим 
тиском французів, а на 30-й 
хвилині доречним був чудовий 
гол Фернандіньо – практично з 
нульового кута. Цей епізод став 
вирішальним у другому поєдинку, 
адже масельцям потрібно було 
забивати щонайменше чотири м’ячі, 
а це завдання виявилося не по силах. 

Сезон – 2008/09
Кубок УЄФА

«Шахтар» – «Олімпік» 
(Марсель, Франція) – 2:0

Перший матч.
9 квітня 2009 року.
Донецьк. РСК «Олімпійський».
26 000 глядачів

Голи: 1:0 Хюбшман (38),
2:0 Жадсон (65)

«Олімпік» – «Шахтар» – 1:2

Матч-відповідь.
16 квітня 2009 року.
Марсель. «Велодром».
48 268 глядачів

Голи: 0:1 Фернандіньо (30),
1:1 Бен-Арфа (43),
1:2 Луїс Адріано (90+3)

Сезон – 2010/11 
Ліга чемпіонів

«Барселона» (Барселона, 
Іспанія) – «Шахтар» – 5:1

Перший матч. 6 квітня 2011 року. 
Барселона. «Камп Ноу».
85 518 глядачів

Голи: 1:0 Іньєста (2), 2:0 Дані 
Алвеш (34), 3:0 Піке (53),
3:1 Ракицький (59), 4:1 Кейта (60), 
5:1 Хаві (86)

«Шахтар» – «Барселона» – 0:1 (0:1)

Матч-відповідь. 12 квітня 2011 року. 
Донецьк. «Донбас Арена».
51 579 глядачів

Гол: 0:1 Мессі (43)

Під час 75-річного ювілею 
«Шахтар» зробив своїм 
уболівальникам чудовий 
подарунок, видавши на-гора
один із найуспішніших 
сезонів. Випередивши в 
груповому турнірі Ліги 
чемпіонів «Арсенал», «Брагу» 
і «Партизан», «гірники» в 
плей-оф здолали «Рому», а 
у чвертьфіналі зійшлися з 
найкращою командою світу. 
Великий рахунок першої 
гри з «Барселоною» зовсім 
не відображає того, що 

відбувалося на полі, адже 
за гольовими моментами 
«оранжево-чорні» не 
поступилися каталонцям. Інша 
річ – реалізація: Луїс Адріано 
не скористався двома 
виходами сам на сам, Вілліан 
не влучив у порожні ворота… 
Утім, немає сенсу говорити 
про можливу сенсацію, 
хоча три-чотири м’ячі в сітці 
«Барси» мали опинитися як на 
замовлення. У матчі-відповіді, 
до речі, гості приділили 
обороні особливу увагу.
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ЛИШЕ ЦИФРИ

СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ

МІСЦЕ В КЛУБНОМУ РЕЙТИНГУ УЄФА

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРОФЕЇ

УЧАСТЬ У ГРУПОВОМУ РАУНДІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

СЕРЕДНЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
У ЧЕМПІОНАТІ – 2015/16

Кубок УЄФА –

3,25 
гола

1,66
гола

11 2

Кубок Інтертото –

21 45
30 2

МІСТКІСТЬ ДОМАШНІХ СТАДІОНІВ

34 915 30 286
«Арена Львів» «Брага Мунісіпал»

Д
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ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

«Шахтар» «Брага»

НАЙБІЛЬША ПЕРЕМОГА У ЄВРОКУБКАХ

21.10.2014. Ліга чемпіонів. Груповий раунд
БАТЕ (БІЛОРУСЬ) – «ШАХТАР» – 0:7

«БРАГА» – «ХІБЕРНІАНС» (МАЛЬТА) – 5:0
13.09.1978. Кубок УЄФА. 1-й раунд

НАЦІОНАЛЬНІ ТРОФЕЇ

2008/09 2007/08

Матчі 201 110
Перемоги 89 47
Нічиї 40 21
Поразки 72 42

Матчі 3
Голи 7 1
Удари 33 46
У площину 12 15
Кутові 24 12

ПЕРЕМОГИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЧЕМПІОНАТІ – 
2015/16

81% 48%
СЕРЕДНІЙ ВІК ГРАВЦІВ

25,7 року 24,5 року

У ТУРНІРАХ УЄФА
«Шахтар»

«Шахтар»

«Брага»

«Брага»
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Є ПРИВІД

Протистояння «Шахтаря» і «Браги» є 
значною подією для португальського 
наставника молодіжного складу «гірників»

У боротьбі за путівку до 
півфіналу Ліги Європи зійшлися 
колишній та нинішній клуби 
португальського фахівця 
Мігеля Кардосо. Протягом 
сезону – 2010/11 перебуваючи 
на посаді асистента головного 
тренера Домінгуша Пасьєнсії, 
він дійшов із «червоно-білими» 
до фіналу Ліги Європи, а 
влітку 2013 року пристав на 
пропозицію попрацювати в 
«Шахтарі». За словами Мігеля, 
весь цей час він не припиняв 
стежити за «Брагою». Не був 
винятком і поєдинок у відповідь 
«зброярів» проти «Фенербахче» 
в 1/8 Ліги Європи, що проходив 
одночасно із грою «Шахтаря» з 
«Андерлехтом» у Брюсселі.  
«Довелося дивитися два 
матчі паралельно: один – 
по телевізору, інший – на 
комп’ютері. Вийшов доволі 
непоганий вечір, адже обидві 
мої команди пройшли до 
чвертьфіналу. Та я не міг 
навіть уявити, що наступний 
день подарує такий жереб! 
Це дійсно неочікувано. Я був 
збентежений, адже цей матч 
мав би відбутись у фіналі, де 
бажана перемога «Шахтаря» 
не применшила би серйозного 
досягнення «Браги», – згадує 
Мігель Кардосо.
Не оминути увагою також 
зустрічі «Шахтаря» і «Браги» 
2010 року. На думку тренера, 
тогочасна команда португальців 
відрізнялася від нинішньої тим, 
що складалася з індивідуально 
сильніших гравців.
«Це були виконавці, які могли 
в будь-який момент змінити 
хід зустрічі, чи то Матеус, 
Ліма, Алан або Моссоро. 

ЗБЕНТЕЖЕННЯ МІГЕЛЯ КАРДОСО

U19: МІСТОК ДО ГОЛОВНОЇ КОМАНДИ

Але в колективному плані 
нинішня «Брага» є такою ж 
дужою, як і п’ять років тому. 
Команда має ефективну ігрову 
модель, тверду колективну 
волю й упевненість на полі. 
Тренеру Фонсеці вдалося 
побудувати гру таким чином, 
щоб кожен футболіст зміг 
проявити найкращі якості 
в межах спільної ідеї. Саме 
завдяки колективізму в «Браги» 
вийшло провести свої найбільш 
успішні матчі поточного 
сезону, перемігши, наприклад, 
«Спортінг» у Кубку, «Порту» в 
чемпіонаті та й «Фенербахче» 
в Лізі Європи», – зауважує 
Мігель.
Найнебезпечнішим футболістом 
сьогоднішньої «Браги» Кардосо 
вважає атакуючого півзахисника 
Рафу Сілву, що відрізняється 
своїми швидкісними якостями 
й технічним арсеналом. Та при 
цьому поточнює:

«Загалом «червоно-білі» 
мають дуже рівний підбір 
гравців, і це дозволяє 
наставникові Паулу 
Фонсеці здійснювати 
досить ефективну 
ротацію складу в різних 
турнірах без серйозної 
шкоди для результату».

Та будь-яка команда має слабкі 
місця. Мігель Кардосо відзначає 
той факт, що футболістам 
«Браги» не подобається грати 
без м’яча. Однак те ж саме 
стосується і «гірників», у чому й 
полягає одна з головних інтриг 
протистояння. П
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СУПЕРНИК

ФК «БРАГА»
(ПОРТУГАЛIЯ)

Гравець Дата народження Зріст Вага
ВОРОТАРІ

28 Жозе Марафона (Португалія) 08.05.1987 188 80
76 Тьягу Са (Португалія) 11.01.1995 185 78
92 Матеус (Бразилія) 29.03.1992 187 76

ЗАХИСНИКИ
5 Віллі Болі (Франція) 03.02.1991 195 92
6 Андре Пінту (Португалія) 05.10.1989 194 86
15 Байано (Бразилія) 23.02.1987 177 69
16 Джаван (Бразилія) 31.12.1987 184 76
24 Рікарду Феррейра (Португалія) 25.11.1992 190 76
32 Аргус (Італія) 19.01.1988 189 83
87 Марсело Гойано (Бразилія) 13.10.1987 176 69

ПІВЗАХИСНИКИ
8 Луїс Карлос (Бразилія) 05.07.1985 175 65
18 Рафа Сілва (Португалія) 17.05.1993 170 63
21 Філіпе Аугусто (Бразилія) 12.08.1993 182 76
27 Жозуе (Португалія) 17.09.1990 176 70
30 Алан (Бразилія) 19.09.1979 180 70
35 Нікола Вукчевич (Чорногорія) 13.12.1991 184 76
63 Мауро (Бразилія) 31.10.1990 177 72

НАПАДНИКИ
7 Вілсон Едуарду (Португалія) 08.07.1990 179 73
17 Руй Фонте (Португалія) 23.04.1990 181 74
19 Нікола Стоїлькович (Сербія) 17.08.1992 182 76
20 Ахмед Хассан (Єгипет) 05.03.1993 191 85
23 Педру Сантуш (Португалія) 22.04.1988 173 65

Рік заснування: 1921
Кольори клубу: червоний, білий
Домашні матчі проводить на стадіоні 
«Брага Мунісіпал»

ДОСЯГНЕННЯ КОМАНДИ:

Резюме
У нинішньому розіграші Ліги Європи «Брага» посіла 1-ше місце в групі F, набравши 
13 очок. Суперниками були «Олімпік» (Марсель), «Слован» (Ліберець) і «Гронінген». 
У 1/16 фіналу команда Паулу Фонсеки обіграла «Сьон». Перемігши 2:1 на виїзді, 
вдома португальці поступалися з тим самим рахунком, та змогли зрівняти – 2:2. 
Цікаво, що на останніх секундах швейцарці перевірили на міцність поперечину 
воріт Матеуса. А в 1/8 фіналу «Брага» з рахунком 4:2 за сумою двох матчів 
пройшла «Фенербахче», причому в ході другої гри турки залишилися ввісьмох. У 
всіх 11 поєдинках поточного євросезону взяли участь воротар Матеус, захисник 
Болі та півзахисник Рафа Сілва, який забив три м’ячі. Стільки ж на рахунку 
форвардів – Хассана і Стоїльковича. 

Володар Кубка Португалії – 1966;
Володар Кубка португальської ліги – 2013;
Володар Кубка Інтертото – 2008;
Фіналіст Ліги Європи – 2011.

ТРЕНЕРСЬКИЙ ПРОГРЕС
Головний тренер «Браги» – 43-річний Паулу Фонсека. Грав у 
португальських клубах, а 2005 року розпочав тренерську кар’єру в 
команді «Ештрела» (Амадора), де працював із юнаками. У сезоні – 
2011/12 молодий спеціаліст ледь не вивів «Авеш» у перший дивізіон, 
та вже в «Пасуш-ді-Феррейрі» Фонсека гучно заявив про себе, 
посівши з командою третє місце і кваліфікувавшись у Лігу чемпіонів. 
Далі були «Порту», повернення до «Пасуша» і прихід до «Браги». 
Нинішній клуб тренера тримається на четвертому місці в чемпіонаті. 
І хоча відстань від лідерів є надто великою, проте в Лізі Європи 
команда виглядає дуже впевнено та зіграє у фіналі Кубка Португалії.

Головний тренер:
Паулу Фонсека
Офіційний сайт:
www.scbraga.pt

17.09.2015 «Слован» – «Брага» 0:1 (Рафа Сілва)
01.10.2015 «Брага» – «Гронінген» 1:0 (Хассан)
22.10.2015 «Брага» – «Олімпік» 3:2 (Хассан, Вілсон, Алан)
05.11.2015 «Олімпік» – «Брага» 1:0
26.11.2015 «Брага» – «Слован» 2:1 (Феррейра, Кріслан)
10.12.2015 «Гронінген» – «Брага» 0:0

18.02.2016 «Сьон» – «Брага» 1:2 (Стоїлькович, Рафа 
Сілва)

24.02.2016 «Брага» – «Сьон» 2:2 (Жозуе, Стоїлькович)
10.03.2016 «Фенербахче» – «Брага» 1:0

17.03.2016 «Брага» – «Фенербахче» 4:1 (Хассан, Жозуе, 
Стоїлькович, Рафа Сілва)
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ТАЛАНТ
22-річний Рафа Сілва – один 
із лідерів «Браги», гравець 
національної збірної Португалії. 
Він діє як лівий півзахисник, але 
протягом гри часто опиняється на 
різних позиціях в атаці. Перші кроки 
в дорослому футболі Сілва робив 
у «Фейренсі», звідки влітку 2013-го 
перейшов до «Браги». Рафа – один 
із головних рушіїв контратакуючої 
моделі португальців. Дуже швидкий 
і технічний, із гарною правою 
ногою, багато працює на команду, 
але й сам не соромиться бити по 
воротах. Сілва стабільно забиває: 
цього сезону на його рахунку вже 
9 голів. До речі, Рафа потрапив 
до символічної збірної групового 
етапу Ліги Європи, що склали в 
УЄФА.

СТОВП 
ОБОРОНИ
Одним із відкриттів сезону 
для «Браги» можна 
вважати Віллі Болі. Цей 
хлопець є вихованцем 
славнозвісної французької 
Академії Клерфонтен. Від 
2011 року він виступав у 
складі першої команди 
«Осера», а 2014-го 
переїхав до Португалії. 
Щоправда, свій стартовий 
сезон у «Бразі» Болі 
провів у дублі, та сьогодні 
вже важко уявити центр 
захисту португальців без 
цього високорослого 
француза.

МОЛОДИЙ СЕРБ
Ще в липні 2015 року Нікола Стоїлькович грав за 
«Чукарички» з «Габалою» в другому відбірковому 
раунді Ліги Європи. Серби не пройшли до основної 
сітки турніру, а талановитий нападник за місяць 
надав перевагу «Бразі» замість місцевих грандів – 
«Партизана» і «Црвени Звезди». Після дубля в поєдинку 
з «Марітіму» в п’ятому турі чемпіонату Стоїлькович 
застовпив за собою місце в основі команди Фонсеки. 
Перспективний форвард користується буквально 
кожним наданим шансом. Міркуйте самі: до зустрічі з 
«Шахтарем» Нікола тричі виходив у стартовому складі 
в матчах Ліги Європи і щоразу відзначався голом. 
Щоправда, в першому поєдинку проти «гірників» цей 
номер у серба не пройшов.

ГОЛЕАДОР З ЄГИПТУ
Гол Ахмеда Хассана в дебюті другої гри з «Фенербахче» 
поклав початок розгрому турків. Єгиптянин є найкращим 
бомбардиром команди, причому забиває на будь-який 
смак: головою, з-за меж штрафного чи з дальньої дистанції, 
прямим ударом або технічно перекидаючи голкіпера, як у 
матчі з «Марселем». На початку поточного сезону «Бразі» 
довелося сплатити «Ріу Аве» близько п’яти мільйонів євро за 
перехід гравця. Та при цьому 
трансферна вартість 
Хассана з кожним новим 
голом і результативною 
передачею надалі 
зростатиме.
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Напередодні капітан 
команди Дарійо Срна 
впритул наблизився до 
рекорду донецького клубу 
за кількістю проведених 
поєдинків протягом всієї 
історії. Недільна гра 
чемпіонату проти «Сталі» 
стала для хорвата 485-ю у 
складі «оранжево-чорних». 
Цей результат Михайла 
Соколовського колись 
здавався вічним, утім Срна 
показав, що у футболі немає 

нічого неможливого. Чекаємо 
на новий рекорд у другому 
матчі з «Брагою».

Дарійо Срна дебютував за 
«Шахтар» 12 липня 2003 року
у виїзній зустрічі із 
запорізьким «Металургом», 
коли на 77-й хвилині 
вийшов на поле замість 
Брандау, а «гірники» 
тоді перемогли – 3:0. За 
мало не 13 років кар’єри в 
донецькому клубі Дарійо 

ГВАРДІЙЦІ

ДАРІЙО СРНА НА ПОРОЗІ РЕКОРДУ
Якщо капітан зіграє у матчі-
відповіді проти «Браги», то 
відкриє нову сторінку в клубній 
історії «Шахтаря»

став лідером і капітаном, 
завоював із командою 
велику кількість титулів, 
серед них також Кубок 
УЄФА 2009 року. Тепер 
до цих досягнень буде 
додано і звання головного 
гвардійця «Шахтаря». 
Символічно, що ця подія 
відбудеться напередодні 
80-річчя клубу!

Михайло Соколовський 
теж відіграв за «гірників» 
протягом 13 довгих сезонів. 
5 листопада 1987 року, за 
10 днів до свого 36-річчя, 
ветеран провів заключний 
матч у складі «оранжево-
чорних». Це відбулося в 
Донецьку у поєдинку проти 
вільнюського «Жальгіріса» 
(1:1). Соколовський вийшов на 

поле на 75-й хвилині, причому 
ця гра стала для Михайла 
Григоровича 400-ю за 
«Шахтар» у рамках чемпіонатів 
СРСР. За цим показником 
він входить до п’ятірки 
найкращих протягом усієї 
історії радянського футболу. 
Що ж до Дарійо Срни, то в 
хорвата лише 307 поєдинків у 
чемпіонатах України.Михайло Соколовський

2003 рік. Перший матч Срни за «Шахтар»
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1 Дарійо Срна 124
2 Разван Рац 90
3 Андрій Пятов 86

4 Томаш 
Хюбшман 80

5 Олександр 
Кучер 75

6 Жадсон 74
7 Фернандіньо 72
8 Луїс Адріано 65

9 Маріуш 
Левандовськи 62

10 Ярослав 
Ракицький 61

ЄВРОКУБКИ

Логічно, що саме 
Дарійо Срна давно 
є рекордсменом 
«Шахтаря» у єврокубках. 
Він узагалі поки що 
єдиний гравець, який 
провів у футболці 
«гірників» понад сотню 
офіційних матчів на 
міжнародній арені. І 
з кожним поєдинком 
Дарійо продовжує 
оновлювати свій 
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показник, якого буде 
важко комусь досягти 
з часом. До речі, 
той самий Михайло 
Соколовський відіграв за 
донеччан у єврокубках 
лише 18 матчів – але ж 
у ті роки «гірники» не 
були настільки частими 
гостями у Європі.

Цікавим є те, що 
на другому місці в 
списку єврокубкових 
гвардійців «Шахтаря» 

перебуває Разван Рац, 
який назбирав 90 ігор, 
причому свій єдиний 
гол на міжнародній 
арені румунський 
захисник провів у 
ворота тієї ж «Браги» 
2010 року. Але до Раца 
стрімко наближається 
воротар Андрій 
Пятов. Також серед 
чинних футболістів 
привертає увагу досвід 
Олександра Кучера
(75 зустрічей).

Зауважимо, що 
нинішнього сезону 
до десятки гвардійців 
«Шахтаря» за кількістю 
єврокубкових матчів 
увійшов Ярослав 
Ракицький. Після 
поєдинків 1/8 фіналу
Ліги Європи з 
«Андерлехтом» 
захисник здолав рубіж 
у шість десятків ігор, а 
в зустрічі у відповідь 
із «Шальке» Ракицький 
випередив у списку 
екс-капітана «гірників» 
Анатолія Тимощука, 
вийшовши на 10-й рядок.

РЕКОРДИ, РЕКОРДИ

Нинішній сезон щодо 
рекордів видається 
доволі щедрим 
для «Шахтаря». 
Напередодні з 
«Андерлехтом» 
«гірники» забили 300-й 
гол і зіграли 200-й 
матч у єврокубках. 
Наприкінці березня 
Андрій Пятов провів 
свій 400-й поєдинок у 
кар’єрі, і цього ж сезону 
воротар донеччан 
наближається до 
ювілейної для себе 
межі – 300 ігор у 
складі «гірників». 
Дарійо Срна ж, між 
іншим, продовжує 
покращувати рекорд 
«Шахтаря» з матчів 
в українських 
чемпіонатах.
307 поєдинків – це 
поки що 25-й результат 
посеред усіх гвардійців 
країни, проте Дарійо 
й надалі методично 
піднімає власну
планку.2016 рік. Дарійо Срна – капітан та символ «Шахтаря»

1 Михайло 
Соколовський 485

2 Дарійо Срна 485

3 Сергій 
Ященко 444

4 Юрій 
Дегтерьов 379

5 Дмитро 
Шутков 347

6 Валерій 
Рудаков 341

7 Валерій
Яремченко 337

8 Віктор Грачов 334
9 Ігор Петров 332

10 Анатолій 
Тимощук 326
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– Сергію, напевне пам’ятаєте, як 1997 року
зробили дубль у гостьовому матчі з 
португальською «Боавіштою» в Кубку 
володарів кубків?

– Звичайно, адже ми грали проти однієї з 
найкращих команд Португалії тих часів! А 
«Шахтар» тільки набирався єврокубкового 
досвіду. Матч розпочинався опівночі за 
українським часом, було незвично. До речі, 
мені тоді вдалося не лише два м’ячі забити, а 
й віддати гольову передачу на Гену Зубова, 
який відкрив рахунок. Щоправда, на перерву 
ми пішли, програючи, втім у другому таймі все 
склалося на нашу користь – 3:2!

– Уже за рік футбольна доля занесла вас до 
«Боавішти». Що являє собою португальський 
чемпіонат зсередини?

– Пам’ятаю, як мої нові партнери дивувалися, 
що не зуміли пройти «Шахтар». Мабуть, 
недооцінили нас. «Брага» змагалася за місця в 
середині турнірної таблиці і не могла скласти 
конкуренцію грандам. Пізніше посипалася 
«Боавішта», що дозволило підтягнутися до 
вершини середнякам, і «Брага» стала одним із 
тих клубів.

– Який футбол сповідують португальські 
команди?

– Технічний. Про силовий і мови бути не 
може. Там виступає багато бразильців, які 
почуваються комфортно у звичному мовному 
середовищі. У Португалії було легко грати: на 
полі тобі надають можливість прийняти м’яч, 
активно не пресингують. А от в Україні футбол 
більш силовий, доводиться швидше приймати 

СЕРГІЙ АТЕЛЬКІН: 
«НЕОБХІДНО РЕАЛІЗУВАТИ СВОЇ МОМЕНТИ»

Видатний форвард «гірників» поділився думкою 
щодо португальського футболу та протистояння 
донеччан із «Брагою»

рішення. Взяти, наприклад, кубковий матч-
відповідь «Шахтаря» і «Ворскли»: здавалося б, 
інтриги нема, втім на полі було надто багато 
жорсткої боротьби, навіть грубощів.

– Чи можна вважати неочікуваним виступ 
«Браги» в нинішньому розіграші Ліги Європи?

– У будь-якому разі темною конячкою я би 
«Брагу» не називав. Ця швидка і технічна 
команда має чималий єврокубковий досвід. І, 
незважаючи на те що «Шахтар», як відомо, двічі 
обіграв португальців у Лізі чемпіонів сезону – 
2010/11, ті перемоги лише за рахунком на табло 
були легкими, та не за змістом.

– Цього єврокубкового сезону «Брага» 
небагато пропускає на виїзді – лише три 
м’ячі в п’яти іграх. Чи можна говорити про 
спеціальну виїзну модель португальців?

– У матчах плей-оф все ж особлива стратегія, 
адже багато що залежить від результату 
першої гри. Так, «Брага» за необхідності вміє 
закриватися на виїзді, хоча від цього, до речі, 
страждає атакуючий потенціал команди. 
Побачимо. Так чи інакше, «гірникам» необхідно 
швидко приймати рішення і намагатися 
реалізувати свої моменти – у Львові вони 
обов’язково будуть. Ну і важливо вирішити 
кадрові проблеми – напередодні матчу-
відповіді та взагалі на майбутнє.
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КАЛЕНДАР ЛІГИ ЄВРОПИ

«Андерлехт» – «Шахтар» – 0:1

СЕЗОН – 2015/16
Результати

матчів плей-оф

Регламент
Під час жеребкування півфіналів не буде сіяних команд. 
Клуб, кулю з назвою якого дістануть із кошика першою, 
зіграє перший матч вдома. Жеребкування півфіналу 
також визначить пару, переможець котрої вважатиметься 
номінальним господарем фінального поєдинку.

1/16 фіналу
«Рапід» (Відень, Австрія) – «Валенсія» (Іспанія) – 0:4 (0:6)
«Тоттенхем» (Англія) – «Фіорентіна» (Італія) – 3:0 (1:1)
«Порту» (Португалія) – «Боруссія» (Дортмунд) – 0:1 (0:2)
«Локомотив» (Москва, Росія) – «Фенербахче» (Туреччина) – 1:1 (0:2)
«Олімпіакос» (Греція) – «Андерлехт» (Бельгія) – 1:2 (д. ч.) (0:1)
«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Мітьюлланд» (Данія) – 5:1 (1:2)
«Ліверпуль» (Англія) – «Аугсбург» (Німеччина) – 1:0 (0:0)
«Краснодар» (Росія) – «Спарта» (Прага, Чехія) – 0:3 (0:1)
«Лаціо» (Італія) – «Галатасарай» (Туреччина) – 3:1 (1:1)
«Брага» (Португалія) – «Сьон» (Швейцарія) – 2:2 (2:1)
«Шальке-04» (Німеччина) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 0:3 (0:0)
«Атлетік» (Більбао, Іспанія) – «Олімпік» (Марсель, Франція) – 1:1 (1:0) 
«Мольде» (Норвегія) – «Севілья» (Іспанія) – 1:0 (0:3)
«Байєр» (Леверкузен) – «Спортінг» (Португалія) – 3:1 (1:0)
«Наполі» (Італія) – «Вільярреал» (Іспанія) – 1:1 (0:1)
«Базель» (Швейцарія) – «Сент-Етьєн» (Франція) – 2:1 (2:3)
У дужках – результат першого матчу

1/8 фіналу
«Андерлехт» – «Шахтар» – 0:1 (1:3)
«Севілья» – «Базель» – 3:0 (0:0)
«Байєр» – «Вільярреал» – 0:0 (0:2)
«Валенсія» – «Атлетік» – 2:1 (0:1)
«Манчестер Юнайтед» – «Ліверпуль» – 1:1 (0:2) 
«Лаціо» – «Спарта» – 0:3 (1:1)
«Тоттенхем» – «Боруссія» (Дортмунд) – 1:2 (0:3)
«Брага» – «Фенербахче» – 4:1 (0:1)
У дужках – результат першого матчу

1/4 фіналу, перші матчі
«Брага» – «Шахтар» – 1:2
«Атлетік» – «Севілья» – 1:2
«Боруссія» (Дортмунд) – «Ліверпуль» – 1:1
«Вільярреал» – «Спарта» – 2:1
Матчі-відповіді – 14 квітня
Півфінал
Жеребкування – 15 квітня
Матчі – 28 квітня та 5 травня

Фінал
18 травня, стадіон «Санкт-Якоб Парк», Базель (Швейцарія)
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СВІЙ ПРОТОКОЛ

«ШАХТАР» «БРАГА»

АРБІТРИ
ІМ’Я/ПРІЗВИЩЕ МІСТО

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

СТАТИСТИКА МАТЧУ
«ШАХТАР» : «БРАГА»

Удари
Удари в площину
Кутові
Офсайди
Попередження
Вилучення
Голи

ЗАМІНИ
«ШАХТАР»

Заміна Хвилина
1.

2.

3.
«БРАГА»

Заміна Хвилина
1.

2.

3.

Гол. тренер: Паулу ФонсекаГол. тренер: Мірча Луческу

№ КРАЇНА ГРАВЕЦЬ СТАРТ

23 Богдан Сарнавський*

30 Андрій Пятов

32 Антон Каніболоцький

54 Євген Гриценко*

55 Олег Кудрик*

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 Марсіо Азеведо

6 Тарас Степаненко

7 Веллінгтон Нем

9 Дентіньо

10 Бернард

11 Марлос

14 Василь Кобін

17 Максим Малишев

28 Тайсон

58 Андрій Коробенко*

59 Олександр Зубков*

74 Віктор Коваленко*

19 Факундо Феррейра

20 Гіоргі Арабідзе

21 Олександр Гладкий

22 Едуардо

41 Андрій Борячук*
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№ КРАЇНА ГРАВЕЦЬ СТАРТ

28 Жозе Марафона

76 Тьягу Са

90 Даніел Клементе*

92 Матеус

5 Віллі Болі

6 Андре Пінту

15 Байано

16 Джаван

24 Рікарду Феррейра

32 Аргус

44 Артур Жорж*

55 Нуріу Фортуна*

60 Жозе Гомеш*

87 Марсело Гойано

8 Луїс Карлос

18 Рафа Сілва

21 Філіпе Аугусто

27 Жозуе

30 Алан

35 Нікола Вукчевич

50 Жока*

63 Мауро

80 Руй Коррейя*

7 Вілсон Едуарду

17 Руй Фонте

19 Нікола Стоїлькович

20 Ахмед Хассан

23 Педру Сантуш
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