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Львів зустрічає Фінал Кубку України!

«Карпати», «Шахтар», національна збірна України, 
національна жіноча збірна – завдяки цим командам 
Львів бачив на своїх стадіонах матчі українського 
чемпіонату, кваліфікацію та плей-офф Євро, поєдинки 
Ліги чемпіонів та Ліги Європи і протягом останніх 
років перетворився на справжню футбольну столицю 
України. Тепер «Арені Львів» належить зустріти Фінал 
Кубку України! 

Тож невипадково головний фінал країни відбудеться у 
Львові 21 травня, адже львів’яни мають колосальний 
досвід організації на своїй території міжнародних 
матчів найвищого рівня. Місцевий вболівальник довів 
свій патріотизм та вміння гідно підтримувати будь-яку 
українську команду. Тепер настав час Фіналу Кубку! 

Львів уперше в історії кубкових фіналів прийматиме 
вирішальний матч сезону 2015/2016 років. До 
нього така честь 18 разів випадала столичному 
«Олімпійському», тричі – харківському ОСК «Металіст», 
та по одному разу «Дніпро-Арені» у Дніпропетровську, 
сумському «Ювілейному» та полтавському стадіону 
«Ворскла» ім. О. Бутовського. 

Стадіон «Арена Львів» був зведений до Євро-2012, 
фінальну частину якого Україна разом з Польщею 
приймала 4 роки тому. На ньому пройшли 3 матчі 
групового турніру чемпіонату. Після Євро сучасна 

львівська арена певний час вимушено відпочивала від 
футболу, адже рідні «Карпати» залишилися грати на 
стадіоні «Україна» і лише національні збірні – головна, 
молодіжна та жіноча – час від часу проводили тут 
свої матчі. Ситуація змінилася, коли у 2014 році ФК 
«Шахтар», був змушений шукати заміну своїй домашній 
арені, і цілком природньо обрав для себе «Арену 
Львів». 

Львів – справжнє європейське місто з безліччю 
затишних кав’ярень та привітними вуличками. Тож 
у вболівальників буде чудова нагода насолодитися 
травневим теплом, відчути справжню львівську 
гостинність та побачити яскравий футбол у виконанні 
кращих українських команд!

Львів, зустрічай Кубок України! 

Стадіон «АРЕНА ЛЬВІВ»
Місткість: 34 512 
Дата відкриття:
29 жовтня 2011 року
Відстань до центру міста
та залізничного вокзалу – 9 км,
до аеропорту – 8 км
Сайт: http://www.arenalviv.com.ua/
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Міста, що приймали Фінал Кубку України

Усі переможці 
фіналів Кубку!

«Динамо»  - 11 разів 
1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 
2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 

2015

«Шахтар» - 9 разів 
1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 

2008, 2011, 2012, 2013

«Чорноморець» - 2 рази
1992, 1994

«Таврія» - 1
2010

«Ворскла» - 1
2009

Київ - 18
Харків - 3

Дніпропетровськ - 1
Суми - 1

Полтава - 1
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Кубковий успіх команди Вернидуба

11 травня, «Славутич-Арена». Цю мить, ці емоції хлопці 
у чорно-білих футболках не забудуть ніколи. Адже ще 
жодного разу в історії українського футболу луганська 
«Зоря» не отримувала можливості поборотися у 
фінальному матчі розіграшу Кубку України за почесний 
трофей. Трьома тижнями раніше «Дніпро», який 
став на шляху команди Юрія Вернидуба, мав більш 
переконливий вигляд та здобув перемогу у першій 
зустрічі двохматчового протистояння з рахунком 1:0. 
Але за що мільйони по усьому світу так люблять цю 
прекрасну гру з м’ячем? За те, що він круглий, і шанси 
стати героєм є у кожного з 22 учасників цієї чарівної 
вистави. У цей день футбольний Бог подарував 
своє благословення півзахиснику «Зорі» Андрію 
Тотовицькому ...

П’ята компенсована до основного часу хвилина 
матчу. До воріт близько 20-ти метрів. Але Андрія 
це не бентежить. Дочекавшись свистка арбітра, 
футболіст луганської команди ніби рукою закидає 
«сферу» в дальню «дев’ятку». Без шансів для голкіпера 
дніпропетровців Лаштувки. Можна класифікувати 
подібні епізоди по-різному: для когось - це везіння, а 
хтось вважає, що подібні м’ячі є вершиною футбольної 
майстерності. Але, так чи інакше, радості від скоєного 
у Тотовицького не менш, адже гол став переможним 
у протистоянні з фаворитом півфінальної пари і надав 
луганчанам унікальну можливість - націлитися на 
Кубок, який вже чекає хлопців Вернидуба у Львові.

Ну а сам Андрій забиває рідко, але влучно. Ще свіжі в 

пам’яті багатьох черкащан його емоції, коли форвард 
молодіжної збірної України на останніх секундах 
відбіркової зустрічі Євро-2015 приніс «синьо-жовтим» 
вистраждану перемогу над Латвією. Цього року 
Тотовицький і зовсім подарував футбольний шедевр 
уболівальникам «Зорі», забивши в рамках чемпіонату у 
ворота одеського «Чорноморця» «сухий лист» у кращих 
традиціях легендарного Валерія Лобановського.

Ця мить, ці емоції стали можливими виключно завдяки 
людині, яка в буквальному сенсі вистрибувала зі свого 
піджака в моментах, коли у його хлопців виходило на 
поле все або не виходило нічого. Наставник «Зорі» 
Юрій Вернидуб побудував цей колектив власними 
руками. Саме під його чуйним керівництвом в клубі 
розкрилися багато молодих українських футболістів - 
«вернидубовців»: воротар Микита Шевченко, захисник 
Ігор Чайковський, півзахисники Олександр Караваєв, 
Руслан Малиновський, Іван Петряк, нападник Пилип 
Будківський. Всі ці хлопці є найближчим майбутнім 
збірної України, а деякі з них - вже і зараз у головній 
команді країни.

Ще місяць тому 50-річний фахівець святкував 50-ту 
перемогу «чорно-білих» в Прем’єр-лізі. Тепер же коуч 
луганської команди близький до того, щоб виграти 
перший серйозний трофей у своїй тренерській кар’єрі. 
Як і його «Зоря», яка вже зараз вершить історію і може 
вперше в історії національного Кубку вписати своє ім’я у 
літопис українського футболу.
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Згадуючи історію…

21 травня вперше у Львові відбудеться фінальний 
матч розіграшу Кубка України сезону 2015/2016 рр., у 
якому за головний трофей позмагаються - донецький 
«Шахтар» і луганська «Зоря». Цьогорічний фінал Кубку 
України стане 25 для незалежної України. 

Найбільш титулованим клубом у Кубку є київське 
«Динамо», на рахунку якого 11 перемог. На 2 менше у їх 
одвічного конкурента - донецького «Шахтаря». Слідом 
за київським  та донецьким  клубами ідуть одеський 
«Чорноморець» з 2 перемогами і полтавська «Ворскла» 
з сімферопольською «Таврією» (по 1 перемозі). У п’яти 
випадках Кубок України вигравала одна команда 
впродовж двох і більше сезонів поспіль, а «Динамо» 
вигравало три фінали поспіль більше одного разу. 

«Чорноморець» став найуспішнішим клубом у дебютні 
роки проведення Кубку України. Фінальний матч 
першого розіграшу Кубка України з футболу відбувся 
31 травня 1992 року на Республіканському стадіоні 
у Києві. У фіналі «моряки» зустрілися із харківським 
«Металістом», основний час матчу закінчився з 

рахунком 0:0. Перемогу здобула одеська команда за 
правилом «срібного голу» завдяки м’ячу, який забив 
Цимбалар на 107-й хвилині. Через рік «Чорноморець» 
зустрівся у фінальному матчі Кубку у столиці України із 
сімферопольською «Таврією». І знову на глядачів чекав 
вечір компромісів – 0:0 в основний час, і лише в серії 
післяматчевих пенальті саме «Чорноморець» виявився 
сильнішим у «південному» дербі.

Фінальний матч 1993 року приніс перший кубковий 
трофей у скарбницю київського «Динамо». Майже 50 
тисяч вболівальників на Республіканському стадіоні 
побачили «вікторію» улюбленої команди завдяки 
результативним ударам Леоненка та Топчієва. 

Донецький «Шахтар» відсвяткував свою першу 
перемогу у Кубку України завдяки футбольній лотереї. У 
фінальному протистоянні турніру у сезоні 1994/1995 рр. 
у серії післятмачевих пенальті: «Шахтарю» та «Дніпру» 
знадобилося пробити 13 ударів з «точки», аби виявити 
кращу команду змагань. Футбольна вдача посміхнулася 
саме «гірникам». 
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«Динамо» часів тренерства Валерія Лобановського 
перемагало у почесному всеукраїнському турнірі 
(1998-00). Цікаво, що кияни раз за разом ставали 
переможцями у фінальних матчах, долаючи опір різних 
колективів – київського ЦСКА, львівських «Карпат», 
криворізького «Кривбасу» та донецького «Шахтаря». 
Виключенням стало фіаско столичної команди у сезоні 
2000/01, коли динамівці несподівано для багатьох 
вітчизняних вболівальників завершили виступи у 
Кубку України, вибувши через поразку від сумського 
«Спартака» на стадії 1/16 фіналу змагань. Наступного 
року динамівці трагічно зупинилися за крок від 
бажаного трофею, пропустивши на останніх хвилинах 
матчу і вже згодом у додатковий час два м’ячі від 
«Шахтаря» - 2:3. З 2005 по 2007 рік «Динамо» ще тричі 
ставав найсильнішим клубом у Кубку України, двічі 
помстившись «Шахтарю» (фінальні матчі 2005 і 2007 
років) за прикрі невдачі минулих років. 

Протягом наступних шести років домінуючою фігурою 
у розіграшах Кубка України був донецький «Шахтар». 
Доказами безсумнівної переваги «гірників» над 

суперниками є чотири виграних трофеї – у 2008 році 
перемога над «Динамо» у Харкові (Гладкий, Гай) та у 
минулі три сезони – над «Динамо» (2:0), донецьким 
«Металургом» (2:1) та одеським «Чорноморцем» 
(3:0). Гегемонію «гірників» у 2009 році сенсаційно 
перервала полтавська «Ворскла», яка завдяки єдиному 
голу Василя Сачка у другому таймі фінального матчу у 
Дніпропетровську здобула свій перший національний 
трофей. 

Історичного тріумфу досягла і сімферопольська «Таврія» 
роком пізніше, у додатковий час вирішального матчу 
Кубку України обігравши донецький «Металург» з 
рахунком 3:2. Таким чином, «Таврія» додала до першого 
чемпіонського титулу в історії проведення чемпіонатів 
України і першу «вікторію» у національному Кубку.

Протягом двох останніх розіграшів у Кубку тріумфувало 
київське «Динамо», переграючи у вирішальному 
двобої свого надпринципового суперника - донецький 
«Шахтар» (2014, 2015). 
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Київське «Динамо» - володар Кубка 
України сезону 2014/2015!
У червні 2015 року київські динамівці в одинадцяте у 
своїй історії здобули перемогу у Кубку України. «Біло-
сині» у драматичному поєдинку переграли свого 
принципового суперника, донецький «Шахтар», і на 
мажорній ноті завершили минулорічний сезон.

У першій половині зустрічі динамівці атакували помітно 
більше, і декілька разів кількість ледь не переросла 
у якість. А от у «гірників» атакувальних спроб хоч 
і було менше, проте у гостроті вони як мінімум не 
поступались своїм опонентам. Саме гравці «Шахтаря» 
першими мали змогу відкрити рахунок на табло. Вже 
на 10-й хвилині після невдалої спроби захисника киян 
винести м’яч за межі карного майданчику Даріо Срна 
ударом з декількох метрів струсонув поперечину. 
Олександру Шовковському ще й неабияк пощастило з 
відскоком — «сфера» влучила у воротаря «Динамо» та 
вилетіла у поле.

Підопічні Сергія Реброва на це відповіли двома 
потенційно небезпечними, але у підсумку 
змарнованими атаками. Спочатку Джермейн Ленс 
увійшов до карного майданчика, ефектно обігравши 
одразу трьох суперників, але замість прострілу у 
нідерландця вийшов навіс у нікуди. А згодом, коли 
Ярослав Ракицький втратив м’яч на чужій половині 
поля, кияни втікали у контратаку 5 в 3. Ініціативу у 
цьому епізоді на себе вирішив взяти Андрій Ярмоленко. 
Він у своєму стилі «розкачав» захисників, але удар у 
Ярмоленка відверто не вийшов.

Друга половина гри запам’яталась двома чудовими 
дальніми «пострілами» у виконанні гравців «Динамо». 
У першому випадку Сидорчук ледь не вивів свою 
команду уперед — Пятов кінчиками пальців перевів 
м’яч на кутовий. А на останній хвилині основного часу 
Мігел Велозу міг принести своїй команді перемогу, 
проте його удару забракло влучності.

 Додатковий час майже повністю проходив за переваги 
«Динамо». Здавалось, що у гравців «Шахтаря» просто 
не залишилось сил на вирішальні 30 хвилин. Тим 
не менш, свій момент у «гірників» був: Драгович 
подарував м’яча Гладкому, але форвард, який за 
декілька хвилин до цього вийшов на заміну, переграти 
Шовковського не зумів. Була ще одна нагода порушити 

гольове мовчання і у динамівців. На щастя для команди 
Мірчі Луческу, Шевчук після удару головою Хачеріді 
вибив м’яч з лінії воріт.

 Не дивлячись на те, що останні п’ять хвилин підопічні 
Сергія Реброва догравали у меншості (за другу жовту 
картку поле залишив Рибалка), обидві команди, 
здавалось, були не проти визначити переможця у 
серії післяматчевих пенальті. У ній за крок до здобуття 
трофею були гравці «Шахтаря»: після трьох ударів 
вони вели у рахунку 3:1. Але далі трапилося щось 
неймовірне — Тайсон і Ракицький свої підходи до 
11-метрової відмітки не реалізували, тоді як Гусєв та 
Ярмоленко впоралися із хвилюванням і виграли дуель 
у Пятова.

 Протистояння продовжилось, аж поки Гладкий не 
припустився фатальної помилки, не зумівши переграти 
Шовковського. А голкіпер «Динамо», для якого це був 
600-й матч за столичний клуб, ще раз довів, що він є 
неперевершеним майстром відбиття пенальті!

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:0 
(пенальті — 5:4)

 Серія пенальті: Мігел Велозу — 0:0 (мимо), 
Срна — 0:1, Драговіч — 1:1, Луїс Адріано — 1:2, 
Антунеш — 1:2 (воротар), Дуглас Коста — 1:3, 

Гусєв — 2:3, Тайсон — 2:3 (воротар), Ярмоленко — 
3:3, Ракицький — 3:3 (поперечина), Беланда — 4:3, 
Алекс Тейшейра — 4:4, Хачеріді — 5:4, Гладкий — 

5:4 (воротар)
 Вилучення: Рибалка (115)

 Попередження: Кравець (55), Ярмоленко (62), 
Драгович (68), Рибалка (81), Хачеріді (82), Віда (88) 

— Ілсіньо (44), Срна (55), Тайсон (120)
 «Динамо»: Шовковський (к) - Даніло Сілва 

(Антунеш, 46), Хачеріді, Драгович, Віда, 
Рибалка, Сидорчук (Беланда, 101), Мігел Велозу, 

Ярмоленко, Ленс, Кравець (Гусєв, 76)
 «Шахтар»: Пятов - Срна (к), Кучер (Кривцов, 45+2), 

Ракицький, Шевчук, Степаненко, Ілсіньо, Дуглас 
Коста, Бернард (Тайсон, 69), Алекс Тейшейра, Луїс 

Адріано (Гладкий, 91)
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Усі Фінали
1992

«Чорноморець» Одеса – «Металіст» Харків – 1:0,
у додатковий час (Цимбалар, 107)

1993
«Динамо» Київ – «Карпати» Львів – 2:1

(Леоненко, 23, Топчієв, 64 – Плотко, 89, з пенальті)

1994
«Чорноморець» Одеса – «Таврія» Сімферополь – 0:0, 

пенальті 5:3

1995 
«Шахтар» Донецьк – «Дніпро» Дніпропетровськ – 1:1 

(Захаров, 23 – Петров, 78), пенальті – 7:6

1996 
«Динамо» Київ – «Нива» Вінниця – 2:0

(Ребров, 29, Максимов, 59)

1997
«Шахтар» Донецьк – «Дніпро» Дніпропетровськ – 1:0 

(Ателькін, 36)

1998
«Динамо» Київ – ЦСКА Київ – 2:1

(Шевченко, 1, 33 – Новохацький, 65)

1999
«Динамо» Київ – «Карпати» Львів – 3:0

(Шевченко, 17, 67, Белькевич, 19)

2000
«Динамо» Київ – «Кривбас» Кривий Ріг – 1:0 

(Хацкевич, 44)

2001
ЦСКА Київ – «Шахтар» Донецьк – 1:2,

у додатковий час (Костишин, 7 – Ателькін, 78, 119)

2002
«Динамо» Київ – «Шахтар» Донецьк – 2:3,

у додатковий час (Белькевич, 31, Шацьких, 49 – Попов, 
10, Ателькін, 81, Воробей, 102)

2003
«Динамо» Київ – «Шахтар» Донецьк – 2:1
(Хацкевич, 57, Шацьких, 90 – Воробей, 18)

2004
«Шахтар» Донецьк – «Дніпро» Дніпропетровськ – 2:0 

(Бєлік, 1, Тимощук, 90)

2005
«Шахтар» Донецьк – «Динамо» Київ – 0:1

(Рінкон, 11, з пенальті)

2006
«Динамо» Київ – «Металург» Запоріжжя – 1:0 

(Клебер, 46)

2007
«Шахтар» Донецьк – «Динамо» Київ – 1:2

(Елано, 89 - Клебер, 59, Гусєв, 80)

2008
«Динамо» Київ – «Шахтар» Донецьк – 0:2

(Гладкий, 44, Гай, 78)

2009
«Ворскла» Полтава –  «Шахтар» Донецьк – 1:0

(Сачко, 50)

2010
«Таврія» Сімферополь – «Металург» Донецьк – 3:2,

у додатковий час (Фещук, 2, Ковпак, 40, з пенальті, 
Ідахор, 97 – Мхітарян, 50, Маріо Сержіо, 75)

2011
«Динамо» Київ – «Шахтар» Донецьк – 0:2

 (Едуардо, 64, Луїс Адріано, 87)

2012
«Металург» Донецьк – «Шахтар» Донецьк – 1:2 

(Морозюк, 68 – Тейшейра, 23, Кучер, 105)

2013
 «Шахтар» Донецьк - «Чорноморецьк» Одеса - 3:0 

(Фернандіньо 41, Тейшейра 53, Тайсон, 73)

2014
«Динамо» Київ - «Шахтар» Донецьк - 1:2
(Кучер, 40 (аг), Віда,43 – Дуглас Коста, 57)

2015
«Динамо» Київ — «Шахтар» Донецьк — 0:0

(пенальті — 5:4)
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Статистика Кубку України

22.07.2015 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка - «Нива» Тернопіль - 3:1 Прокурор (48 з пен)., Листопад (15), 
Вечтомов (30) – Петрівський (76)

22.07.2015 «Арсенал-Київ» Київ – «Верес» Рівне - 1:0 Тименко (27 з пен.)

22.07.2015 «Колос» Ковалівка - «Суми» Суми - 1:3 Морозко (58) - Лебеденко Олександр 
(90+1 з пен.), Брікнер (20), Богачов (34)

22.07.2015 «Реал Фарма» Одеса  - «Кристал» Херсон - 0:0 (4:5 по пен.)

22.07.2015 «Демня» Демня - «Інгулець» Петрове - 1:2 д.ч. Демків (97) - Мішуренко (93), Колєсніков 
(110) 

22.07.2015 «Авангард» Краматорськ - «Полтава» Полтава - 2:1 Фатій (66), Філіппов (9) – Іванов (64)
22.07.2015 «Арсенал-Київщина» Біла Церква – «Оболонь-Бровар» Київ - 0:2 Продан  (16), Фаворов (56)
22.07.2015 «Буковина» Чернівці - «Миколаїв» Миколаїв - 0:0 (0:0)д, (4:5 по пен.)

22.07.2015 «Енергія» Нова Каховка – «Гірник» Кривий Ріг - 0:4 Павлов (27), Сітало (43), Ямполь (54), 
Баєнко (71)

22.07.2015 «Балкани» Зоря - «Скала» Стрий - 2:1 Златов (38, з пен.), Гаврилюк (78) – 
Цюцюра (35 з пен.)

22.07.2015 «Мир» Горностаївка – «Барса» Суми - 6:0 Фальковський (3), Комягін (15, 26, 90+3), 
Головко (23), Петриченко (44)

22.07.2015 «Нікополь-НПГУ» Нікополь - «Тернопіль»  Тернопіль - 1:3 Богданов (31) – Курило (21), Семенець 
(30, 81)

22.07.2015 «Кремінь» Кременчук – «Черкаський Дніпро» Черкаси - 0:4 Мединський Ігорь (37, 57), Качур (71), 
Скепський (80 з пен.)

1/16 фіналу

21.08.2015 «Черкаський Дніпро» Черкаси – «Сталь» Дніпродзержинськ – 1:3 Батальський (84)  - Козак (21), Бурлін (54 
автогол), Кулач (69)

22.08.2015 «Балкани» Зоря – «Дніпро» Дніпропетровськ – 0:1 Ротань (84)
22.08.2015 «Зірка» Кіровоград – «Карпати» Львів – 1:1 (5:4 по пен.) Загальський (70) – Чачуа (50)
22.08.2015 «Миколаїв» Миколаїв – «Металіст» Харків – 2:1 Берко (27, 79) – Льопа (29)
22.08.2015 «Десна» Чернігів – «Ворскла» Полтава – 1:1 (2:4 по пен.) Кондратюк (57) – Даллку (18)
22.08.2015 «Мир» Горностаївка – «Чорноморець» Одеса – 0:2 Слінкін (29), Ковалець (75)
22.08.2015 «Арсенал-Київ» Київ – «Шахтар» Донецьк – 0:3 Малишев (22), Едуардо (41), Гринь (75)
22.08.2015 «Суми» Суми – «Оболонь-Бровар» Київ – 0:1 Шевчук (46)
22.08.2015 «Гірник» Кривий Ріг – «Іллічівець» Маріуполь – 3:0 Сітало (2), Боровський (69, 80)

22.08.2015 «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Динамо» Київ – 0:6 Кравець (27), Ярмоленко (38, 65, 76), 
Велозу (56), Антунеш (68)

22.08.2015 «Інгулець» Петрове – «Волинь» Луцьк – 0:2 Діденко 26, Матей (80 з пен.)

22.08.2015 «Авангард» Краматорськ – «Олександрія» Олександрія – 1:3 Філіппов (35) – Полярус (26), Степанюк 
(33), Леонов (48)

22.08.2015 «Тернопіль» Тернопіль – «Металург» Запоріжжя – 3:1 Полянчук (3), Курило (63), Богданов (67) 
– Жураховський (45)

22.08.2015 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – «Олімпік» Донецьк – 0:2 Драченко (5), Поступаленко (90) 
22.08.2015 «Геліос» Харків – «Говерла» Ужгород – 1:0 Чередніченко (90)

23.08.2015 «Кристал» Херсон – «Зоря» Луганськ – 0:5
Хомченовський (22), Петряк (41), 
Гречишкін (52), Танковський (60), 
Ліпартія (86)

1/8 фіналу, перші матчі
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23.09.2015 «Миколаїв» Миколаїв – «Волинь» Луцьк – 0:2 Козьбан 75, Мемешев 90+1
23.09.2015 «Гірник» Кривий Ріг – «Сталь» Дніпродзержинськ – 1:1 Григорік (22) – Кравченко (68) 
23.09.2015 «Олімпік» Донецьк – «Дніпро» Дніпропетровськ – 0:2 Селезньов (16), Бабатунде (92)
23.09.2015 «Зірка» Кіровоград – «Олександрія» Олександрія – 1:1 Кучеренко (12 з пен.) – Таргамадзе (44)

23.09.2015 «Тернопіль» Тернопіль – «Шахтар» Донецьк – 0:5 Малишев (34), Бернард (47, 60), Борячук 
(76), Коваленко (77)

23.09.2015 «Чорноморець» Одеса – «Ворскла» Полтава – 0:1 Бартулович (40)
23.09.2015 «Геліос» Харків – «Зоря» Луганськ – 0:2 Будківський (34, 37)
23.09.2015 «Оболонь-Бровар» Київ – «Динамо» Київ – 0:2 Коваленко (27, автогол), Мораєс (73)
1/8 фіналу, матчі-відповіді

27.10.2015 «Шахтар» Донецьк - «Тернопіль» Тернопіль – 4:0 Феррейра (5 з пен.), Кобін (33), Борячук 
(67), Тайсон (89 з пен.)

27.10.2015 «Зоря» Луганськ - «Геліос» Харків – 3:1 Будківський (7), Караваєв (57, 68) – 
Кравченко (71)

27.10.2015 «Динамо» Київ - «Оболонь-Бровар» Київ – 5:0 Гармаш (5, 32), Кулініч (66 автогол), 
Гусєв (69), Теодорчик (80)

27.10.2015 «Ворскла» Полтава - «Чорноморець» Одеса – 0:0

28.10.2015 «Сталь» Дніпродзержинськ - «Гірник» Кривий Ріг – 2:1 Адамюк (25), Котляр (80 з пен.) – Рябов 
(65)

28.10.2015 «Олександрія» Олександрія - «Зірка» Кіровоград – 2:0 Козак (12, 38) 

28.10.2015 «Волинь» Луцьк - «Миколаїв» Миколаїв – 5:0 Кобахідзе (27, 82), Кравченко (34), 
Козьбан 46, Діденко (92)

28.10.2015 «Дніпро» Дніпропетровськ – «Олімпік» Донецьк – 3:2 Бруно Гама (33), Бабатунде (89), Зозуля 
(90) – Лисенко (74), Шестаков (75)

1/4 фіналу, перші матчі

01.03.2016 «Сталь» Дніпродзержинськ - «Дніпро» Дніпропетровськ – 0:3 Матеус (32 з пен.), Бруно Гама (70), Лео 
Матос (92)

01.03.2016 «Олександрія» Олександрія - «Динамо» Київ – 1:1 Басов (29) – Ярмоленко 66
02.03.2016 «Волинь» Луцьк - «Зоря» Луганськ – 1:1 Богданов (18) – Тотовицький (23)

02.03.2016 «Ворскла» Полтава - «Шахтар» Донецьк – 0:4 Коваленко (4), Феррейра (55), Кучер (58), 
Веллингтон Нем (80)

1/4 фіналу, матчі-відповіді
27.03.2016 «Шахтар» Донецьк - «Ворскла» Полтава – 1:2 Бернард (67 з пен.) – Хльобас (28, 88)

06.04.2016 «Зоря» Луганськ - «Волинь» Луцьк – 5:0 Гордиенко (21), Петряк (50), Караваев 
(77, 87), Опанасенко (91)

06.04.2016 «Динамо» Київ - «Олександрія» Олександрія – 0:1 Чорній (24)

06.04.2016 «Дніпро» Дніпропетровськ - «Сталь» Дніпродзержинськ – 4:1 Лео Матос (29), Матеус (48, 61), 
Лучкевич (64) – Васін (85) 

1/2 фіналу, перші матчі
20.04.2016 «Дніпро» Дніпропетровськ - «Зоря» Луганськ – 1:0 Зозуля (17)
20.04.2016 «Олександрія» Олександрія - «Шахтар» Донецьк – 1:1 Грицук (36) – Едуардо (54)
1/2 фіналу, матчі-відповіді 
11.05.2016 «Зоря» Луганськ - «Дніпро» Дніпропетровськ – 2:0 Ліпартія (8), Тотовицький (90+5)
11.05.2016 «Шахтар» Донецьк - «Олександрія» Олександрія – 2:0 Малишев (15), Веллінгтон Нем (90+2)
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«Зоря» - шлях до фіналу

«Кристал» (Херсон) - «Зоря» (Луганськ) - 0:5  
23.08.2015 р.

Голи: Хомченовський (22), Петряк (41),
Гречишкін (52), Танковський (60), Ліпартія (86)

«Крістал»: Касперович, Худченко (Фетісов 85), 
Ленський, Шевцов, Поплавка, Бічевой, Гливий 

(Берладім 62), Бєлоусов, Мартян (Козаченко 75), 
Цой, Хомутов

«Зоря»: Левченко - Луканов (Банасевич 63), Чечер, 
Хомченовський, Петряк (Караваєв 57), Гречишкін, 
Малиновський (Танковський 46), Ярмаш, Ліпартія, 

Каменюка, Чайковський

«Дніпро» (Дніпропетровськ) – «Зоря» (Луганськ) - 1:0 
20.04.2016 р.

Голи: Зозуля (17)
«Дніпро»: Лаштувка — Андерсон Піко, 

Чигринський, Гуйє, Федецький, Руїс (Гама, 65), 
Шахов, Ротань, Лучкевич (Безус, 72), Матеус, Зозуля
«Зоря»: Шевченко — Каменюка, Форстер, Сиваков, 

Сухоцький, Чайковский (Танковський, 46), 
Гордієнко, Тотовицький, Ліпартія (Любенович, 61), 

Караваєв, Будківський (Безбородько, 77)
«Зоря» (Луганськ) - «Дніпро» (Дніпропетровськ) - 2:0 

11.05.2016 р.
Голи: Ліпартія (8), Тотовицький (90+5);

«Зоря»: Шевченко – Опанасенко, Сіваков, Рафаель, 
Каменюка, Чайковський, Гордієнко, Караваєв 

(Сухоцький, 78), Ліпартія (Тотовицький, 50), Петряк 
(Гречишкін, 81), Будківський

«Дніпро»: Лаштувка – Федецький, Сваток, Гуйє, 
Андерсон, Політило (Безус, 36), Шахов, Лучкевич 

(Кобахідзе, 88), Ротань, Руїс (Гама, 60), Матеус

«Геліос» (Харків) - «Зоря» (Луганськ) - 0:2  
23.09.2015 р.

Голи: Будківський (34, 38)
«Геліос»: Денчук – Бордіян, Лобойко, 

Чередниченко, Сартина, Луценко, Задоя, Агапов 
(Кича 56), Панасенко (Крапивный 64), Иванко 

(Абеленцев 83), Кравченко
«Зоря»: Левченко – Опанасенко, Чечер, Сиваков, 

Ярмаш,  Гречішкин, Танковський (Любенович 
46), Караваєв, Ліпартія, Петряк (Тотовицький 63), 

Будківський (Малиновський 54)
«Зоря» (Луганськ) - «Геліос» (Харків) - 3:1 

27.10.2015 р.
Голи: Будківський (7), Караваєв (58, 68) -

Кравченко (70)
«Зоря»: Шевченко - Ярмаш, Чечер, Сіваков, 
Каменюка, Чайковський (Любенович, 46), 

Гордієнко (Танковский, 58), Малиновський, 
Караваєв, Петряк, Будківський (Загорулько, 61)

«Геліос»: Зарубін - Гершман, Лобойко (Іванко, 46), 
Чередниченко, Комарницький, Задоя, Агапов, 
Субочєв (Панасенко, 78), Соломка (Абаланцев), 

Сартіна, Кравченко

«Волинь» (Луцьк) - «Зоря» (Луганськ) - 1:1  
2.03.2016 р.

Голи: Богданов (18) - Тотовицький (25)
«Волинь»: Неділько - Р.Никитюк, Шабанов, 

Горопевшек, Польовий, Богданов, Кравченко, 
Мемешев, Гуменюк, Хомченко (Чепелюк 46), 

Козьбан
«Зоря»: Шевченко - Каменюка, Чечер, Сіваков, 

Сухоцький, Гордієнко, Чайковський, Тотовицький 
(Пауліньо 62), Ліпартія, Петряк (Караваєв 46) - 

Будківський
 «Зоря» (Луганськ) - «Волинь» (Луцьк) – 5:0 

6.04.2016 р.
Голи: Гордієнко (20), Петряк (50), Караваєв (77, 87), 

Опанасенко (90+1)
 «Зоря»: Шевченко О. - Опанасенко, Чечер, 

Ткачук, Сухоцький, Гордієнко (к) (Пауліньо, 70), 
Танковський, Ліпартія (Чайковський, 59), Караваєв, 

Петряк, Будківський
«Волинь»: Шуст - Богданов, Жуніч, Шабанов, 

Горопевшек, Кравченко (к), Логінов, Герасимюк 
(Дудік, 72), Польовий, Мемешев (Никитюк Р., 88), 

Козьбан (Деда, 46)

1/16 фіналу

1 /2 фіналу

1/8 фіналу

1 / 4 фіналу
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«Шахтар» - шлях до фіналу

«Арсенал-Київ» (Київ) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:3 
22.08.2015 р.

Голи: Малишев (22), Едуардо (41),
Гринь (75)

«Арсенал-Київ»: Копаліані - Журба, Адаменко, 
Карпенко, Оджукву, Васалатій, Дорофеєв, 

Бровко (Черненко, 73), Тименко (Бріжчук, 60), 
Домбровський, Кікірешко (к) (Ковталюк, 46)
«Шахтар»: Сарнавський - Кобін, Матвієнко, 

Кривцов, Ісмаїлі, Малишев, Коваленко, Дентіньо, 
Бернард, Едуардо (к), Гринь

ФК «Тернопіль» - «Шахтар» (Донецьк) - 0:5
23.09.2015 р.

Голи: Малишев (34), Бернард (47), Бернард (61), 
Борячук (75), Коваленко (76)

«Тернопіль»: Чернобай - Курило, Атласюк, Клекот, 
Соколовський (Капелян, 46), Кондзьолка (к), 

Гаврилюк, Кривий, Сороцький, Богданов (Чорний, 
60), Полянчук

«Шахтар»: Сарнавський - Кобін, Ордець, 
Матвієнко, Ісмаїлі, Малишев (Степаненко, 62), 
Коваленко, Зубков, Едуардо (к) (Борячук, 65), 

Бернард, Дентіньо (Коробенко, 71)

«Шахтар» (Донецьк) - ФК «Тернопіль» - 4:0
27.10.2015 р.

Голи: Феррейра (5, з пен.), Кобін (33), Борячук (67), 
Тайсон (89, з пен.)

«Шахтар»: Каніболоцький - Кобін (Коробенко, 
63), Ордець, Кривцов, Шевчук (Матвієнко, 63), 
Дентіньо, Коваленко, Веллінгтон, Тайсон (к), 

Арабідзе, Феррейра (Борячук, 63)

«Тернопіль»: Чернобай, Курило, Атласюк, Клекот, 
Дубчак, Кондзьолка (к), Богданов (Гром’як, 82), 
Сороцький (Капелян, 58), Дорі (Полянчук, 66), 

Гаврилюк, Соколовський

«Ворскла» (Полтава) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:4 
2.03.2016 р.

Голи: Коваленко (4), Ферейра (55), Кучер (58), Нем (80)
«Ворскла»: 12. Непогодов, 3. Сімінін, 4. Даллку, 54. 

Дитятьєв, 17. Чеснаков, 6. Скляр, 8. Ткачук (5. Довгий, 
75), 30. Бартулович (77. Хльобас, 63), 40. Пердута, 82. 

Ребенок, 26. Коломоєць (24. Баранник, 65)
«Шахтар»: 30. П’ятов, 33. Срна, 5. Кучер (25. 
Матвієнко, 70), 18. Ордець, 13. Шевчук, 6. 

Степаненко (7. Веллінгтон, 61), 17. Малишев, 74. 
Коваленко, 11. Марлос (22. Едуардо, 61), 28. Тайсон, 

19. Феррейра
«Шахтар» (Донецьк) – «Ворскла» (Полтава) – 1:2 

27.03.2016 р.
Голи: Хльобас (28), Бернард (67, з пен.), Хльобас (88)

«Шахтар»: Сарнавський - Кобін, Ордець, Кривцов, 
Ісмаїлі, Малишев, Дентіньо, Тайсон (к), (Едуардо, 70), 
Бернард, Нем (Марлос, 65), Гладкий (Феррейра, 65)
«Ворскла»: Непогодов - Сімінін, Даллку (к), Довгий, 

Скляр (Ткачук, 57), Ковпак (Сапай, 46), Чеснаков, 
Коломоєць, Пердута (Квасний, 78), Хльобас, 

Ребенок

ФК «Олександрія» - «Шахтар» (Донецьк) - 1:1 
20.04.2016

Голи: В.Грицук (36) – Едуардо (54)
«Олександрія»: Леванідов - Микицей, Басов, 

Шендрік, Чеботаєв, Дедечко, Банада, Грицук – к/к, 
Полярус (Запорожан, 82), Старенький (Козак, 56),  

Куліш (Пономар, 73)
«Шахтар»:  Пятов - Срна – к/к, Кучер, Кривцов, 

Ісмаілі, Малишев, Дентіньо (Велінгтон, 75), 
Коваленко, Марлос, Тайсон (Степаненко, 64), 

Феррейра (Едуардо, 46)
«Шахтар» (Донецьк) - ФК «Олександрія» - 2:0

 11.05.2016 р.
Голи: Малишев (15), Нем (90+2)

 «Шахтар» Каніболоцький, Срна, Ордець, 
Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Малишев, Марлос 

(Бернард, 76), Коваленко, Тайсон (Нем, 68), Едуардо 
(Гладкий, 71)

«Олександрія»: Леванідов, Запорожан (Старенький, 
80), Басов, Імереков, Мікицей, Леонов (Чорний, 
56), Банада, Козак, Грицук (Куліш, 46), Дедечко, 

Паламар

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1 / 4 фіналу

1 / 2 фіналу
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ФК «Зоря» (Луганськ)
Рік заснування
1923 (під назвою «Металіст»)
Виступала під назвами: «Дзержинець» - 1936-1939 рр., 
«Трудові резерви» - 1957-1963 рр., «Зоря» - 1964-1991 
рр., «Зоря-МАЛС» - 1992-1996 рр.  
З 1996 року знову «Зоря».

Кольори команди: чорно-біло-червоні.
Президент: Євгеній ГЄЛЛЄР
Тренер команди: Юрій ВЕРНИДУБ 

Адреса: 91011, Україна, г. Луганськ, вул. Оборонна, 4-в
Телефон: +380 (642) 506708; 536345
E-mail: fc@zarya-lugansk.com 
Сайт: www.zarya-lugansk.com

Суперників приймає на стадіоні «Славутич Арена» в 
Запоріжжі (12 000 місць)

Досягнення:
Чемпіон СРСР 1972 року
Чемпіон УРСР 1938 року, 1962 1986 років
Переможець другої групи класу «А», 1966 року

Переможець першої ліги чемпіонату України 
2005/2006рр.
Переможець другої ліги чемпіонату України 2002/2003 рр.
Фіналіст Кубка СРСР 1974, 1975 років
Чемпіон України 2012/2013 серед молодіжних команд.

Юрій ВЕРНИДУБ
Народився 22 січня 1966 р. у м. Житомир.
Кар’єра тренера 
«Металург» (Запоріжжя), «Зоря» (Луганськ)
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Воротар

26.01.1993
Україна
187 см
80 кг

У «Зорі» з 2013 р.

30 Микита ШЕВЧЕНКО

Захисник

06.12.1992
Україна
180 см
77 кг

У «Зорі» з 2016 р. 

2 Артем СУХОЦЬКИЙ

Воротар

23.02.1991
Україна
190 см
83 кг

У «Зорі» з 2011

91 Ігор ЛЕВЧЕНКО 

Захисник

04.01.1985
Україна
174 см
71 кг

У «Зорі» з 2010 р. 

16 Григорій ЯРМАШ

Воротар

24.02.1992
Україна
188 см
81 кг

У «Зорі» з 2016 р.

1 Олексій ШЕВЧЕНКО

Захисник

23.07.1990
Бразилія
181 см
75 кг

У «Зорі» з 2016 р.

12 Рафаель ФОРСТЕР

Захисник

04.03.1991
Україна
181 см
70 кг

У «Зорі» з 2007 р.

5 Артем ГОРДІЄНКО

Захисник

25.08.1990
Україна
180 см
78 кг

У «Зорі» з 2015 р.

39 Євген ОПАНАСЕНКО
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Півзахисник

09.07.1981
Сербія
174 см
72 кг

У «Зорі» з 2012 р. 

22 Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Півзахисник

16.08.1995
Україна
168 см
64 кг

У «Зорі» з 2015 р.

8 В’ячеслав ТАНКОВСЬКИЙ

Захисник

15.12.1980
Україна
186 см
83 кг

У «Зорі» з 2015 р.

44 В’ячеслав ЧЕЧЕР

Півзахисник

03.06.1985
Україна
172 см
64 кг

Вихованець «Зорі» 

6 Микита КАМЕНЮКА

Захисник

27.06.1991
Україна
192 см
81 кг

У «Зорі» з 2016 р. 

27 Євген ТКАЧУК 

Півзахисник

07.10.1991
Україна
171 см
69 кг

У «Зорі» з 2012 р.

4 Ігор ЧАЙКОВСЬКИЙ

Півзахисник

16.01.1988
Білорусь
187 см
80 кг

У «Зорі» з 2015 р.

3 Михайло СІВАКОВ

Півзахисник

02.06.1992
Україна
173 см
65 кг

У «Зорі» з 2014

20 Олександр КАРАВАЄВ
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Нападник

29.05.1993
Бразилія
177 см
74 кг

У «Зорі» з 2016 р. 

11 ПАУЛІНЬО

Півзахисник

20.01.1993
Україна
187 см
77 кг

У «Зорі» з 2015 р

29 Андрій ТОТОВИЦЬКИЙ

Нападник

31.05.1994
Україна
181 см
75 кг

У «Зорі» з 2016

59 Денис БЕЗБОРОДЬКО

Півзахисник

22.09.1991
Україна
177 см
72 кг

У «Зорі» з 2015 р.

24 Дмитро ГРЕЧИШКІН

Нападник

16.11.1987
Грузія
174 см
68 кг

У «Зорі» з 2011 р.

10 Джаба ЛІПАРТІЯ

Півзахисник

13.03.1994
Україна
171 см
63 кг

У «Зорі» з 2011 р.

34 Іван ПЕТРЯК

Нападник

05.03.1992
Україна
186 см
76 кг

17 Ярослав КВАСОВ

Нападник

10.03.1992
Україна
196 см
81 кг

У «Зорі» з 2014 р.

28 Пилип БУДКІВСЬКИЙ
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Юрій Вернидуб: вихід у фінал –
це історія та можливість завоювати 
трофей

Головний тренер «Зорі» - про третій у сезоні і найважливіший для своєї 
команди матч із «Шахтарем». 

- Як Ви в цілому оцінюєте цей сезон для своєї команди? Чи все вийшло з 
того, що було заплановано?

- Хотілося б, звичайно, виступити краще. Зокрема, завоювати 
«бронзу». На жаль, у чесній боротьбі програли дуель «Дніпру», 

який заслужено посів третю сходинку в турнірній таблиці. 
Головне, що виступили не гірше, ніж в попередньому 

сезоні, а, можливо, навіть і краще в деяких аспектах. 
Маю на увазі той факт, що вийшли до Фіналу Кубка. Тому 
сезон можна назвати вдалим для нас.

- Розраховували на початку турніру дійти до фіналу? 
Чи цілі у клубу завжди максимальні?

- Мені здається, не лише я та «Зоря», а кожен з 
тренерів та кожна з команд ставлять перед собою 
завдання потрапити до Фіналу Кубку країни. Нам цього 
сезону вдалося завдання виконати. Цим фактом і я, і 
хлопці задоволені.

- Що для Вас означає вихід до Фіналу Кубку України?  
Наскільки приємно закінчувати сезон таким матчем?

- У будь-якому випадку це позитивні емоції. 
До того ж, в нас молода команда, в якій 

зібрано багато молодих 
футболістів. 
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Ця подія назавжди залишиться в пам’яті. Змогли самі 
собі довести, що можемо грати достойно, діставшись 
до фіналу.

- Чи складно мотивувати команду на завершальний 
матч сезону?

- Гадаю, якщо ми вже дійшли до фіналу, зайве щось 
говорити про мотивацію. Ще раз повторюсь: це історія 
та можливість завоювати трофей. Можливо, у когось у 
кар’єрі такої нагоди більше й не буде. Гадаю, що хлопці 
заслужили зіграти у фіналі. Боротьба має бути чесною, 
а переможе сильніший. 

- Чим Вам запам’ятався цей розіграш Кубку? В ньому 
було доволі багато неочікуваних результатів.

- Протистоянням у півфіналі з «Дніпром». Командою, 
яка випередила нас в чемпіонаті, фінішувавши на 
третьому місці. А ми змогли її пройти у кубковому 
розіграші. Це, гадаю, приємний факт для нашої 
команди.

- Що можете сказати про свого майбутнього 
суперника?

- Хіба можна сказати щось нове про цю команду? 
«Шахтар» - гранд українського футболу, багаторазовий 
чемпіон та володар Кубку країни, переможець Кубку 
УЄФА. Великий та сильний клуб.

- У вашій команді грають чимало молодих 
українських футболістів. Ви задоволені їхніми 
виступами протягом сезону?

- Так. Хто б що не говорив, але, думаю, не даремно 
зі скажемо так з нашого маленького клубу «Зоря» 
Луганськ до національної збірної запрошуються стільки 
футболістів.

- Що можете побажати збірній України на Євро-2016?

- Лише перемог і тільки перемог. А ще - згуртованності, 
впевненості та бажання битися на кожному клаптику 
поля, не на словах, а на ділі, за нашу країну та наш 
прапор.
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Микита Каменюка: будемо намагатися 
віддячити уболівальникам якісним 
футболом

Капітан «Зорі» - про головний поєдинок сезону для 
своєї команди.

- Як Ви оцінюєте в цілому цей сезон для своєї 
команди? Чи все вийшло з того, що було 
заплановано? Чим задоволені, чим, навпаки, 
засмучені?

- Вважаю, що наша команда заслуговує позитивної 
оцінки. Коли сезон лише розпочинався, ми не думали, 
що у підсумку вийдемо до Фіналу Кубку країни, до 
останнього будемо боротися за бронзові нагороди. 
Ми йшли від матчу до матчу, намагаючись отримувати 
від кожної гри позитивні емоції та дарувати їх нашим 
уболівальникам, досягаючи потрібного результату. 
Підсумовуючи всі фактори, можу сказати, що сезон 
склався для нас доволі вдало. Можливо, під його завісу 

далася взнаки відсутність у нас досвіду боротьби за 
нагороди, але ми вже третій рік поспіль виходимо у 
єврокубки. Тож і клуб, і команда розвиваються.

- Перед стартом сезону розраховували на вихід до 
Фіналу Кубку?

- Ми в кожному матчі намагаємося досягти позитивного 
результату, не розділяючи поєдинки на ігри чемпіонату, 
Кубку, єврокубків чи товариські. Прагнемо у кожній 
зустрічі будувати свою гру, досягаючи при цьому 
потрібного результату. Повторюсь, наш вихід до фіналу 
свідчить про те, що команда й клуб зростають щороку.

- Який матч був для Вашої команди найскладнішим у 
цьому розіграші Кубка?
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- Гадаю, що найскладнішим було протистояння з 
«Дніпром». Маю на увазі, обидва поєдинки. У першому 
ми поступилися з рахунком 0:1, хоча суперник 
створив багато моментів поблизу наших воріт, а ми 
– не реалізували пенальті. Значить, так мало статися. 
Другий матч ми провели більш сконцентровано. Грали 
для наших уболівальників, для тих, хто знаходиться 
у Луганську, підтримуючи нас. Для своїх рідних та 
близьких.

- Як оціните суперника по фінальному матчу? 

- До фіналу слабкі команди не потрапляють. Про 
«Шахтар» говорять його досягнення та історія. 
«Гірники» - багаторазові володарі Кубку 
та чемпіони країни. Команда 
завжди на провідних 
ролях, добре виступає на 
міжнародній арені. Але 
фінал складається з однієї 
гри. Мені важко про це говорити, адже 
раніше я ніколи на грав у вирішальному матчі Кубку, 
але, на мій погляд, у таких поєдинках на перший план 
виходить настрій команди та самовіддача. 

- Кого з гравців суперника Ви могли виділити? Хто, на 
Вашу думку, є найбільш небезпечним футболістом у 
складі «гірників»?

- Не хочу переходити на особистості. Повторюсь, 
«Шахтар» - є «Шахтар». Але ми докладемо всіх зусиль 
для перемоги. 

- «Зоря» двічі зустрічалася з 
майбутнім суперником у 
чемпіонаті. Що запам’яталося 
з тих матчів? На Вашу думку, 
яким буде сценарій чергового 
поєдинку?

- Це зовсім різні турніри. Та й 
напруга у цих поєдинках інша.

- Як Ви ставитеся до місця проведення 
фінального матчу Кубку України?

- Вибір місця проведення фіналу від нас точно не 
залежить. Де призначили, там і будемо грати. Щодо 
мене, то мені ще не доводилося виступати на «Арені 

Львів». Якщо ж говорити про вболівальників, то про їх 
підтримку можу судити по матчу збірної проти команди 
Словенії в рамках плей-офф кваліфікації чемпіонату 
Європи. Але зараз важко прогнозувати, скільки 
вболівальників прийде на фінальний матч Кубку між 
«Зорею» і «Шахтарем». Хотілося б, щоб уболівальники 
прийшли на стадіон, підтримали обидві команди, 
а ми будемо намагатися віддячити 
їм якісним футболом. 
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ФК «Шахтар» (Донецьк)
Рік заснування:
1936 (під назвою «Стахановець»)
У 1946 р. отримав нинішню назву «Шахтар»

Кольори: помаранчево-чорні
Президент: Рінат Ахметов 
Головний тренер: Мірча Луческу 

Адреса клубу: вул. Артема, 86-А, Донецьк,
Україна, 83050.
Телефон: +380623870102 
Факс: +380623870104
е-mail: postmaster@shakhtar.com
Сайт: www.shakhtar.com

Досягнення:
Володар Кубка УЄФА 2009 року
Чемпіон України 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014
Срібний призер чемпіонатів України 1994, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016
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 
Срібний призер чемпіонатів СРСР 1975, 1979 
Володар Кубка СРСР 1961, 1962, 1980, 1983 
Володар Суперкубка СРСР 1984
Фіналіст Кубка СРСР 1963, 1978, 1985, 1986

Мірча ЛУЧЕСКУ
Народився 29.07.1945 у м. Бухарест, Румунія.

У ФК «Шахтар» з 16 травня 2004 року.
Титули: володар Кубка УЄФА 2009; чемпіон України 2005, 
2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; володар Кубка 
України 2004, 2008, 2011, 2012, 2013; володар Суперкубка 
України 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015; кращий 
тренер України 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014.
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Воротар

29.01.1995
Україна
Зріст: 187 см
Вага: 80 кг

У «Шахтарі» з 2013 р.

23 Богдан САРНАВСЬКИЙ

Воротар

16.05.1988
Україна
Зріст: 191 см
Вага: 82 кг

У «Шахтарі» з 2012 р.

32 Антон КАНІБОЛОЦЬКИЙ

Захисник 

22.10.1982
Україна
Зріст: 184 см
Вага: 77 кг

У «Шахтарі» з 2006 р.

5 Олександр КУЧЕР

Захисник

08.07.1992
Україна
Зріст: 194 см
Вага: 85 кг

У «Шахтарі» з 2009 р.

18 Іван ОРДЕЦЬ

Воротар

28.06.1984
Україна
Зріст: 190 см
Вага: 84 кг

У «Шахтарі» з 2006 р.

30 Андрій ПЯТОВ

Захисник

13.05.1979
Україна
Зріст: 184 см
Вага: 79 кг

У «Шахтарі» з 2000 р.

13 В’ячеслав ШЕВЧУК

Захисник

11.01.1990
Бразилія
Зріст: 177 см
Вага:  75 кг

У «Шахтарі» з 2013 р.

31 ІСМАЇЛІ

Захисник

01.05.1982
Хорватія 
Зріст: 178 см
Вага: 72 кг

У «Шахтарі» з 2003 р.

33 Даріо СРНА
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Півзахисник

08.09.1992
Бразилія
Зріст: 164 см
Вага: 60 кг

У «Шахтарі» з 2013 р.

10 БЕРНАРД

Захисник

03.08.1989
Україна 
Зріст: 180 см
Вага: 70 кг

У «Шахтарі» з 2006 р.

44 Ярослав РАКИЦЬКИЙ

Півзахисник

08.08.1989
Україна
Зріст: 181 см
Вага: 75 кг

У «Шахтарі» з 2010 р.

6 Тарас СТЕПАНЕНКО

Півзахисник

24.12.1992
Україна
Зріст: 181 см
Вага: 76 кг

У «Шахтарі» з 2006 р. 

17 Максим МАЛИШЕВ

Захисник 

15.03.1991
Україна 
Зріст: 186 см
Вага: 80 кг

У «Шахтарі» з 2010 р.

38 Сергій КРИВЦОВ

Захисник

05.02.1986
Бразилія
Зріст: 173 см
Вага: 70 кг

У «Шахтарі» з 2014 р.

66 Марсіо АЗЕВЕДО

Півзахисник

06.02.1992
Бразилія
Зріст: 165 см
Вага: 69 кг  

У «Шахтарі» з 2013 р.

7 Веллінгтон НЕМ

Півзахисник

24.05.1985 
Україна
Зріст: 179 см
Вага: 74 кг

У «Шахтарі» з 2009 р.

14 Василь КОБІН
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Півзахисник

19.01.1989
Бразилія
Зріст: 176 см
Вага: 71 кг

У «Шахтарі» з 2011 р.

9 ДЕНТІНЬО

Півзахисник

07.06.1988
Бразилія
Зріст: 174
Вага: 69 

У «Шахтарі» з 2014 р.

11 МАРЛОС

Півзахисник

13.01.1988
Бразилія
Зріст: 172 см
Вага: 64 кг

У «Шахтарі» з 2013 р.

28 ТАЙСОН

Півзахисник

14.02.1996
Україна
Зріст: 182 см
Вага: 78 кг

У «Шахтарі» з 2009 р.

74 Віктор КОВАЛЕНКО

Нападник

14.03.1991
Аргентина
Зріст: 187 см
Вага: 85 кг

У «Шахтарі» з 2013 р.

19 Факундо ФЕРРЕЙРА

Нападник

24.08.1987
Україна
Зріст: 187
Вага: 86 кг

У «Шахтарі» з 2007 р. 

21 Олександр ГЛАДКИЙ

Нападник

25.02.1983
Хорватія
Зріст: 177 см
Вага: 76 кг

У «Шахтарі» з 2010 р.

22 ЕДУАРДО

Нападник

23.04.1996
Україна
Зріст: 176 см
Вага: 73 кг

У «Шахтарі» з 2009 р.

41 Андрій БОРЯЧУК
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Мірча Луческу: вихід до Фіналу Кубку - 
наш обов’язок

Головний тренер «Шахтаря» підбив підсумки сезону 
і розповів про підготовку до фіналу Кубку України. 

 – Містере, як ви оцінюєте сезон? Чи вийшло все з 
того, що було заплановано? 

– Казав хлопцям: якщо переможемо у Кубку, то зможу 
оцінити сезон як позитивний. Більшу частину часу 
ми були на першому місці в чемпіонаті. І в особистих 
зустрічах з нашими прямими конкурентами, з київським 
«Динамо», ми тричі впевнено обіграли їх. «Шахтар» 
вийшов у півфінал Ліги Європи, вигравши практично у 
всіх суперників на виїзді. Плюс у нашому складі почали 
виходити молоді футболісти, команда адаптувалася 
до гри без тих провідних виконавців, які залишили 
клуб. Фахівці знають, як складно перебудовувати 
команду – у нас це теж, думаю, вийшло. Тому, якщо 
аналізувати в цілому, можна сказати, що сезон був 
позитивним. Але у мене досі залишився неприємний 

осад від матчів з «Реалом» у Мадриді, з ПСЖ вдома 
у Львові і навіть з «Мальме» на виїзді. Ми програли 
не в якихось футбольних компонентах, а через наші 
неймовірні помилки, які, на жаль, перенеслися й на 
чемпіонат, де ми втратили очки зовсім не по справі. Я 
маю на увазі відсутність концентрації. У зв’язку з цим 
ми втрачали очки з командами, з якими не повинні 
були припускатися подібного. Причому помилки 
допускали ті футболісти, від яких я такого не очікував. 
Якщо ж говорити в цілому, то гадаю, наша гра скрізь 
була оцінена гідно. Вважаю, що в цьому році ми додали 
вболівальників «Шахтарю». 

 – Чи розраховували Ви на початку турніру дійти до 
Фіналу Кубка? 

– Звісно, був упевнений в цьому, жодних сумнів не 
було. Не думаю, що на нашому шляху були суперники, 
які могли нас зупинити, завадити дійти до фіналу. 
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 – Що для Вас означає вихід у Фінал? Наскільки 
приємно закінчувати сезон матчем у Фіналі Кубку 
країни? 

– Всі сезони закінчуються кубковими фіналами. А що 
стосується потрапляння до фіналу, то це наш обов’язок. 
Кожного року однією з наших цілей є перемога в Кубку 
України.   

 – Чи важко мотивувати команду на заключний матч 
сезону? 

– Не думаю, що потрібно якось особливо мотивувати 
футболістів на такий матч – все ж таки це Фінал 
Кубку! Всі гравці без виключення хочуть перемогти 
і завоювати трофей. Будемо сподіватися, що до 
матчу буде великий інтерес і що стадіон буде 
повним. Можливо, в цьому матчі мотивація 
футболістів залежить не стільки від мене, скільки 
від уболівальників, котрі повинні стимулювати їх 
своєю підтримкою. Звісно, вболівальники «Шахтаря» 
хочуть завоювати титул. Це остання гра сезону і вона 
залишиться в їх пам’яті, якщо дасть Бог, буде перемога. 
Тому що до початку наступного чемпіонату  буде велика 
перерва, тож до того часу вони будуть знаходитися під 
враженням від поєдинку. І, як то кажуть, в житті останнє 
враження залишається найважливішим. 

 – Команда в оптимальному складі зіграє у Фіналі?

– Є певні проблеми, все-таки завершення сезону. Звісно 
я б хотів, щоб всі були здоровими і готувалися до матчу. 
Побачимо, як вийде. 

 – Чим Вам запам’ятався цей розіграш Кубка? У ньому 
було багато неочікуваних результатів…  

– Специфіка Кубку передбачає сюрпризи. В чемпіонаті 
менше несподіванок, бо він довгий: можна перемогти 
або поступитися. А Кубку все швидко! Тут команда з 
Другої ліги може виграти у клубу з вищого дивізіону.  

 – Що Ви можете сказати про «Зорю»?

– У «Зорі» був дуже хороший минулий сезон і цього 
року вони підтвердили, що це не випадково. У них 
молода і перспективна команда. У складі «Зорі» 
грають дев’ять вихованців «Шахтаря», які пройшли не 
лише через Академію «гірників», але й були з нашою 
першою командою на зборах. Майже всі! І взимку, і 
літом ми проводили багато міжнародних матчів – в 
основному тоді, коли чемпіонат переривався для 
матчів національних збірних. Це дуже талановиті 

футболісти, але вони були молодими і, природньо, щоб 
мати гральну практику, пішли в оренду.  Заслуговує 
на похвалу Юрій Вернидуб, який довірив нашим 
молодим футболістам місце у складі його команди. 
Кожного року ці гравці були кращими у своїй віковій 
категорії. Тому недарма вони постійно їздили на збори 
з першою командою «Шахтаря». Для мене не сюрприз, 
що вони всі виросли як футболісти, піднялися на 
хороший рівень для чемпіонату України. Я постійно і 
дуже уважно слідкував за ними. І тепер задоволений 
їх ростом.  Ще раз вітаю «Зорю» з тим, що у свій час 
вони зробити правильний вибір, взявши в оренду цих 
футболістів і довіривши їм постійне місце в основі.  А 
«Зоря» заслужила виступати у Фіналі Кубку не лише 
результатом, але і  якістю гри, яку вони демонструють. 

 – У Вашій команді задіяно багато молодих 
українських футболістів. Наскільки Ви задоволені 
ними?

– Задоволений. В іншому випадку вони б не грали. 

 – Що Ви можете побажати збірній України на Євро?

– Сьогодні в України хороша команда. Сподіваюсь, що 
вона, як мінімум, вийде з групи. 
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Даріо Срна: пишаюся, що у фіналі 
обидві команди з Донбасу 

Капітан «Шахтаря» - про майбутній вирішальний 
матч з «Зорею» у Кубку України. 

- Як Ви оцінюєте в цілому цей сезон для своєї 
команди? Чи все вийшло з того, що було 
заплановано? Чим Ви задоволені, і чим, навпаки, 
засмучені?  

- Всі знають, у яких складних умовах ми знаходимося. 
Команда дуже багато часу проводить в літаках, живе 
в готелях і вже два роки не грає на рідному стадіоні 
перед своїми вболівальниками. Проте, незважаючи 
на всі труднощі, «Шахтар» провів дуже сильний сезон. 
Наш президент, тренерський штаб, футболісти – всі 
провели величезну роботу на дуже високому рівні. 
Я пишаюсь «Шахтарем», який показав справжній 
чоловічий характер і силу духу.  Так, ми не завоювали 
золото чемпіонату. Але наша команда демонструвала 
дуже сильну гру – і на внутрішній, і на міжнародній 
аренах. Ми двічі, а враховуючи матч за Суперкубок 

– тричі, обіграли київське «Динамо» з загальним 
рахунком 8:0! Не дивлячись ні на що, саме «Шахтар»  
у цьому сезоні приніс дуже багато очок у скарбничку 
України. І це при тому, що нашу команду покинула 
група провідних виконавців. Але тренерський штаб 
зміг вибудувати гру, а футболісти – втілити ці ідеї на 
полі. Зараз ми вийшли у Фінал Кубку України. Для нас 
дуже важливо завоювати цей трофей, тому що ми 
хочемо порадувати своїх уболівальників в рік 80-річчя 
«Шахтаря». І докладемо до цього максимум зусиль. 

- Який матч був для «Шахтаря» найскладнішим у 
цьому розіграші Кубка? 

- Поєдинки з «Олександрією». Це хороша і сильна 
команда! Вони чудово проявили себе у цьому сезоні: 
вибили з Кубку «Динамо», вийшли в єврокубки… 
Це великий прорив і велике досягнення. Вітаю 
«Олександрію» і бажаю їй успішного виступу в Лізі 
Європи. 
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- Як оціните суперника по фінальному матчу? 

-  Я дуже пишаюся тим, що у фіналі зустрінуться 
дві команди з Донбасу. Якщо врахувати, що «Зоря» 
знаходиться у такій само непростій ситуації, як 
«Шахтар», це дуже показово. У луганців міцний 
колектив з дуже сильними футболістами і хорошим 
тренерським штабом. Вихід у фінал підтверджує їх 
високий рівень гри. 

- Кого з футболістів суперника ви могли б виділити? 

- Караваєв, Тотовицький, Петряк, Будківський… Гарний 
воротар Шевченко, Любенович и капітан Каменюка. 
Але особливо відмічу всіх футболістів «Шахтаря», які 
виступають в «Зорі» на правах оренди. 

- Ви вже двічі зустрічались з «Зорею» в чемпіонаті. 
Що запам’яталося у тих матчах? На Ваш погляд, 
яким буде сценарій чергового поєдинку? 

- Всі ті матчі потрібно забути. Зараз ми граємо у Кубку. 
Тут одна гра вирішує все. Це фінал, і у боротьбі за 

трофей обидві команди будуть битися щосили!

- Той факт, що гравці інших клубів вже пішли у 
відпустку, не засмучує? 

- Я пишаюсь тим, що моя команда вийшла у фінал 
Кубка! Повторюсь, нам надзвичайно важливо 
завоювати трофей. Ми зробимо для цього все 
можливе. 

- Що можете побажати збірній України на Євро-
2016?

- Україна – моя друга батьківщина. Щоб не відбувалося 
між футболістами на полі під час чемпіонату країни, 
на Євро я вболіватиму за збірну України. Вважаю, що 
в ній зібрані дуже сильні гравці. У команди хороший 
тренерський штаб. Якщо хлопці зберуться з силами і 
відкинуть всі непорозуміння, що виникають протягом 
сезону, то у них є всі шанси гарно виступити у Франції. 
Кажу щиро і від усього серця: я вболіватиму за збірну 
України на Євро! Бажаю їм успіхів і перемог! 
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Ось уже другий сезон поспіль луганська і донецька 
команди обмінюються  гостьовими перемогами 
в чемпіонаті. 

Після двох перемог з мінімальним рахунком у 
чемпіонаті України сезону 1992-1993 луганський 
клуб не міг відібрати очки у «гірників» протягом 
22-х матчів поспіль. Неприємну для себе традицію 
«Зоря» змогла порушити лише півтора роки 
тому – у вересні 2014-го, здолавши «Шахтар» уже з 
традиційним для себе рахунком (1:0) у гостьовому 
матчі в Києві. В другому колі чемпіонату-2014/2015 
«Шахтар» узяв переконливий реванш (4:1), але 
цього сезону ситуація повторилася. З тієї лише 
різницею, що перший поєдинок у рамках чемпіонату 
команди провели на полі луганчан.

30.10.2015. «Зоря» - «Шахтар» - 1:7
Голи: Каменюка (67, з пенальті) – Фред (39), 

Степаненко (47, 90+4), Тейшейра (58, 70), Едуардо (76, 
86).

«Зоря»: Левченко - Гордієнко, Пилявський, 
Гречишкін (Чайковський, 64), Сиваков, Каменюка, 

Ліпартія (Танковський, 71), Опанасенко, Любенович, 
Тотовицький, Петряк.

«Шахтар»: Каніболоцький - Срна, Кривцов, 
Ракицький, Азеведо, Степаненко, Бернард, Марлос 
(Тайсон, 62), Тейшейра, Фред (Арабідзе, 75), Гладкий 

(Едуардо, 75).

Пам’ятаючи про поразку в минулому чемпіонаті, 
«Шахтар» на матч проти «Зарі» налаштувався 
дуже відповідально. До того ж, донецький клуб 
заборонив кільком своїм футболістам, орендованим 
луганською командою, брати участь у цьому 
поєдинку. Без своїх лідерів «Зоря» зуміла на рівних 
протистояти більш титулованому та майстернішому 
супернику лише в перші 45 хвилин зустрічі, хоча 
зберегти свої ворота недоторканими до перерви 
команді Юрія Вернидуба не вдалося. Під завісу 
першої половини зустрічі Фред за допомогою 
рикошету відкрив рахунок.

По перерві перевага «гірників» стала ще більш 
відчутною, а реалізація – майже фантастичною. Вже 
за перші 13 хвилин тайму «Шахтар» відзначився 

«Зоря» - «Шахтар»: сезонна рівновага
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двічі. Надію врятувати матч «Зорі» подарував гол 
Каменюки з пенальті, однак всі сподівання швидко 
розтанули, коли протягом шести хвилин Тейшейра 
та Едуардо знову довели рахунок до розгромного.  
У підсумку – переконлива перемога «Шахтаря».

15.05.2016. «Шахтар» - «Зоря» - 2:3
Голи: Феррейра (32), Гладкий (74) – Тотовицький (56, 

61, 82).

«Шахтар»: Пятов - Малышев, Кобин (Зубков, 
27), Ордець, Ракицький, Шевчук (Матвієнко, 11), 

Степаненко, Коваленко, Нем, Феррейра (Арабідзе, 
63), Гладкий.

«Зоря»: М. Шевченко - Сухоцький, Гордієнко, 
Гречишкін, Сиваков, Танковський (Чайковський, 55), 
Опанасенко, Любенович, Петряк (Тотовицький, 46), 

Пауліньо (Безбородько, 72), Караваєв.

Заключний для обох команд матч у чемпіонаті вже 
нічого не вирішував з турнірної точки зору для 
«Шахтаря» та «Зорі», й розглядався виключно як 
репетиція кубкового фіналу. Навряд чи до початку 
зустрічі хтось міг передбачити, що цей поєдинок, 

який проходив у Запоріжжі й у якому господарями 
поля були «гірники», стане одним із найкращих та 
найзахоплюючих у чемпіонаті. 

Цього разу «Шахтар» дозволив грати усім 
орендованим «Зорею» футболістам, один з яких 
і став героєм усього туру. Півзахисник луганської 
команди Андрій Тотовицький, з’явившись на полі 
у другому таймі, коли  його команда мінімально 
поступалася у рахунку після голу Феррейри, за 45 
хвилин оформив хет-трик та приніс «Зорі» перемогу. 
При цьому, Тотовицький став лише другим гравцем 
в історії чемпіонату України, котрому вдалося 
забити «Шахтарю» три голи в одному матчі. Таким 
досягненням може похвалитися ще Олег Ящук, який, 
виступаючи за тернопільську «Ниву», у липні 1995-
го оформив хет-трик у гостьовому поєдинку, а його 
команда здолала «Шахтар» з рахунком 4:2.

Що ж стосується матчу у Запоріжжі, то крім 
Феррейри у «Шахтаря» відзначився Олександр 
Гладкий, але бодай для нічиєї цього виявилося 
замало. 



Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/ffukraine

Twitter: https://twitter.com/FFUKRAINE

ВКонтакте: http://vk.com/ffu

Instagram: https://www.instagram.com/ffukraine

YouTube: https://www.youtube.com/user/FootballFederationofUkraine_official
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Титульний спонсор матчу

Офіційний страховий партнер матчу

Офіційний партнер матчу

Для дому на довгі роки


