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3 СЕРПНЯ (п'ятниця)
стадіон "Рух" 18:30

ФУТБОЛ. ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2018/19. ПЕРША ЛІГА. 3 ТУР

20.07.2018 Першість України. Перша ліга. 1 тур

Андрій ПАРХОМЕНКО, головний тренер "Балкан":

«ПРИКАРПАТТЯ» - «БАЛКАНИ» - 0:1 (0:0)
Гол: М.Златов, 59 (пен.)

- Вітаю "Прикарпаття" з виходом до Першої ліги. Я давно
знаю наставника команди Володимира Ковалюка, це
мій дуже хороший приятель. Скажу відверто, в ІваноФранківську глядач заслуговує на команду Першої
ліги. Щодо самої гри, то варто розуміти, що
"Прикарпаттю" складніше ніж нам, адже різниця між
Першою та Другої лігами доволі відчутна. І саме
стартова гра важко далась франківцям насамперед в психологічному
плані. Дуже важко одразу перелаштуватись на нові швидкості.

.

Прикарпаття: Вульчин, Данищук, Бочкур, Ковальчук, Яневич,
Борисевич, Оринчак (Квасний, 78), Цюцюра (Януш, 56),
Боришкевич (Веприк, 46), Конкольняк, Худобяк.
Балкани: Паламарчук, Чернишов, Саламаха, Юречко, Платунов
(Опря, 68), Ільницький (Гончаренко, 90+1), Георгієв (Болокан, 56),
Герасимець (В.Златов, 80), К.Пархоменко, Паламар (Райчев, 68),
М.Златов.
Попередження: Боришкевич, 42, Борисевич, 45+1, Вульчин, 58,
Худобяк, 90+ - Герасимець, 69, Райчев, 90+5.

.

.

20 липня, 18:00 Івано-Франківськ. Стадіон «Рух». 3600 глядачів.
Арбітр: Р.Блавацький (Львів). Асистенти арбітра: Р.Якимик (Львів),
А.Шевчук (Рівне). 4-й арбітр: А.Романюк (Івано-Франківськ).
Спостерігач арбітражу: М.Левко (Чернівці).

У стартовому матчі сезону-2018/19 в Першій лізі Прикарпаття
поступилося вдома Балканам (0:1). Гості з Одещини добилися
успіху на 58-й хвилині, коли після провалу центру оборони і опорної
зони господарів Болокан вискочив один на один з воротарем, і
Вульчин його зачепив. Підсумок - жовта картка і пенальті. Микола
Златов бив з правої ноги в правий від воротаря кут. Вульчин був
близький, щоб виручити, але м'яч дістав уже в воротах - 0:1.
Отож, іванофранківці вже третій рік поспіль розпочали з домашніх
поразок. Натомість Балкани вперше за два з гаком роки на
професійному рівні зуміли виграти стартовий матч сезону.
.

Фішки матчу:
- один дебютант в старті у господарів (Цюцюра), відразу троє - у
гостей (Чернишов, Герасимець і Паламар);
- по ходу матчу за Прикарпаття також дебютував Квасний, за
Балкани - Болокан;
- на вістрі атаки у гостей починав матч номінальний правий
захисник М.Златов.
.

Man of the Match: Костянтин Пархоменко (Балкани)
Плідно відпрацював в центрі поля проти строєного плацдарму
господарів, непогано комбінував з Ільницьким і дебютантом
Паламарем. Віддав відразу кілька хороших проникаючих передач
- одна з них почала атаку, в результаті призвела до пенальті і
вирішального голу.
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В Івано-Франківську стартував сезон Першої ліги. Новачок дивізіону
приймав амбіційну команду з Одещини. До перерви небезпечних
моментів у матчі практично не було. Перший удар в ствір господарі
завдали на 14-й хвилині. Через третину тайму гості відповіли своїм
випадом, але але удар виявився занадто слабким.
Було помітно, що іванофранківці в основному будують атаки правим
флангом, де активним був Богдан Оринчак. В центрі поля Володимир
Боришкевич і Роман Борисевич у перші 30 хвилин явно перегравали
своїх опонентів. Однак як тільки м'яч заходив до фінальної для атак
господарів третини поля, захисники одразу ж вибивали його подалі.
.

По суті вперше Ігор "Халк" Худобяк по-справжньому небезпечно
зустрівся з "круглим" лише на 41-й хвилині, але і тут голкіпер гостей
зіграв на випередження. Якщо говорити про підходи до володінь
суперника у виконанні гравців "Балкан", то першим серйозним з них
можна назвати штрафний у виконанні Руслана Паламаря на 34-й
хвилині. М'яч пройшов в метрі від правої штанги.
.

Вихід Веприка замість Боришкевича не сильно змінив акценти в
другому таймі. З ударом Георгієва, як і з добиванням Златова, впорався
воротар "Прикарпаття". Але через п'ять хвилин саме Остап Вульчин
став причиною попущеного голу. Він порушив правила на Дмитрі Болокані, не зумівши впоратися з ударом "з точки" від Миколи Златова.
Момент Януша з невдалим ударом на 64-й хвилині так і залишився
єдиним аргументом, який змогли запропонувати господарі у відповідь.

Не скажу, що ми повністю переграли наших суперників, ні. Ми контролювали гру, грамотно діяли в захисті і нападі. Коли потрібно - відходили
назад, коли потрібно - атакували, непогано виходили з оборони в атаку.
Забили м'яч, свідомо віддали ініціативу суперникам і почали шукати
моменти в контратаках. По суті, в обох команд не було багато гольових
можливостей. Всі грали обережно, грали по рахунку. Ми десь краще
впорались із завданням на гру, адже перемогли. І не в останню чергу
вдалось вдалось перемогти завдяки досвіду подібних матчів.
.

Володимир КОВАЛЮК, головний тренер "Прикарпаття":
- Ажіотаж довкола матчу був величезний, тож хочеться
подякувати всім, хто прийшов підтримати нашу
команду. Я десь побоювався цієї гри, адже це новий
рівень. В цілому, не можна комусь дорікнути, всі
старались. Привезли собі пенальті, яке й стало
вирішальним. Зробимо висновки з сьогоднішньої гри,
хлопці ще не до кінця розуміють, що таке Перша ліга і які
на нас очікують суперники. Хочеться, щоб була завжди така шалена
підтримка, адже ми граємо для наших вболівальників.
.

Суперник досить пристойний, мені сподобались "Балкани". Команда
вміє грати у футбол, і не дарма минулого сезону фінішувала в середині
турнірної таблиці. Сьогодні вони перемогли – завтра ми... Ми зараз
входимо у сезон, тож головні перемоги - ще попереду. Ми повинні
навчитись перемагати разом з вболівальниками і програвати разом з
ними. Після поразок обов'язково прийдуть перемоги, ми зробимо
висновки і будемо тішити наших вболівальниками новими звитягами!
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Володимир КОВАЛЮК, головний тренер "Прикарпаття":

28.07.2018 Першість України. Перша ліга. 2 тур

«ІНГУЛЕЦЬ» - «ПРИКАРПАТТЯ» - 0:1 (0:1)
Гол: Конкольняк, 42.

- Якість гри? Мені б хотілося кращого, але сподобалося,
що наші хлопці проявили характер. Вони забили гол,
було ще пару моментів, терпіли. Зрозуміло, що легко
не було. Я стежив за Першою лігою, мені дуже
подобається команда "Інгулець". Вони націлені і
ставлять завдання виходу в Прем’єр-лігу. Трохи їм не
пощастило: дві гри на старті, два рази програли. Наші ж
хлопці билися за нас, за наш рідний край.

.

Інгулець: Ситников, Ковальов (Гончаренко, 46), Балан, Лупашко,
Солдат, Кучеренко, Запорожець (Клименко, 74), Козак (Хучбаров, 74),
Коваленко (Мішуренко, 46), Піднебенной, Акименко (Козлов, 66).
Прикарпаття: Піцан, Ковальчук, Бочкур, Данищук, Яневич,
Борисевич (Квасний, 74), Оринчак (Француз, 80), Боришкевич
(Веприк, 63), Конкольняк (Януш, 74), Цюцюра (Прошак, 85), Худобяк.
Попередження: Солдат, 41 - Ковальчук, 12, Боришкевич, 14,
Оринчак, 16, Конкольняк, 30, Данищук, 34, Бочкур, 47,
Цюцюра, 73, Худобяк, 76, Француз, 84.

.

.

28 липня, 19:00 смт. Петрове. Стадіон «Інгулець». 670 глядачів.
Арбітр: Ю.Іванов (Донецька обл.). Асистенти арбітра: М.Левченко,
О.Гавеля (обидва - Кривий Ріг). 4-й арбітр: Д.Федан (Олександрія).

Обидві команди в стартовому турі зазнали поразок, яких явно не
планували. Інгулець вдома «попав» Авангарду - 2:4, а Прикарпаття - Балканам (0:1). Так що немає сумнівів, що настрій на
другий тур у них був не просто великим, а позамежним. Проте,
в'язкий старт гри не приніс голів, а той, що стався майже перед
перервою, дуже збентежив господарів.
Після боротьби Солдата і Оринчака на лівому фланзі оборони
петрівців Ярослав Конкольняк якось настільки підступно
підкрутив м'яч, що той проминув і польових гравців, і воротаря
Ситнікова, який змінив Ганева після чотирьох пропущених від
краматорців. 0:1 - це був справжній шок для Інгульця.
.

.

Фішки матчу:
- Інгулець несподівано стартував з двох поразок;
- Прикарпаття відкриває лік своїм голам і перемогам у Першій лізі;
- це третя поразка петрівців вдома, якщо рахувати з минулого
сезону (1:3 Десні, 2:4 Авангарду, 0:1 Прикарпаттю).
.

Man of the Match: Роман Бочкур (Прикарпаття)
Вся оборона прикарпатців орала по повній! Безліч виграних
єдиноборств, непоступливість один в один, виняткова бойовитість.
Відзначаємо Бочкура, який впорався з найнебезпечнішими
атакуючими гравцями господарів, а також кілька разів чудово
гальмував суперників за рахунок досвіду і читання гри.
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У Петровому місцевий "Інгулець" приймав івано-франківське
"Прикарпаття". Для обох команд цей матч мав колосальне значення,
оскільки вони зазнали домашніх поразок у першому турі. Зі стартових
хвилин місцеві футболісти намагалися забити швидкий гол,
обрушивши на суперника шквал атак. Однак зробити їм це не
вдалося, хіба що двох захисників "Прикарпаття" посадили на жовті
картки - і то хліб. Натомість гості з Івано-Франківська регулярно
створювали свої моменти в контратаках. Після удару Василя Цюцюри
м'яч і взагалі пройшов в сантиметрах від штанги.
На 28-й хвилині Олександр Акименко опинився на ударній позиції, але
головою по м'ячу не влучив. У відповідь Ігор Худобяк тут же завдав
свій удар, але захисник вчасно завадив м'ячу долетіти до голкіпера
господарів з початкової силою. На 41-й хвилині арбітр вперше
покарав жовтою карткою гравця господарів, і гості тут же цим скористалися. Ярослав Конкольняк навісив у воротарський з правого
флангу, але м'яч, так нікого і не зачепивши, опинився в сітці воріт - 0:1.
.

Облога воріт "Прикарпаття" у другому таймі, звичайно, мала місце.
Але назвати її акцентованою не вийде. Моменти виникали не так
часто, як в дебюті поєдинку, і суперник вже явно пристосувався до
стилю атакувальних дій "Інгульця". Господарі так і не змогли втілити в
гол хоча б один зі створених моментів. Таким чином, другий домашній
матч поспіль підопічні Сергія Лавриненка програли, а івано-франківці
зуміли здобути дебютну звитягу у Першій лізі.
.

У нас на Західній Україні завжди бійцівські якості у команд виходили на
перший план, і ті клуби, які приїжджали в Івано-Франківськ чи Львів
завжди казали, що у нас важко грати. Так як футболісти команди
господарів віддаються в грі на 100%. Або виграють, або програють, але
б’ються до кінця. Ви сьогодні в цьому могли на власні очі переконатися.
Ми проїхали 1000 км, їм було дуже важко, але проявили той характер,
який мені подобається. Якості гри хотілося б трохи краще, але за
рахунок характеру можна будь-якого суперника обіграти.
.

Сергій ЛАВРИНЕНКО, головний тренер "Інгульця":
- В першу чергу хочу вибачитися перед вболівальниками, які прийшли нас
підтримати. Ми дійсно хотіли реабілітуватися за першу
поразку. Начебто і налаштовувалися. Настрій був, це
відчувалося по хлопцях. Можливо, десь зайва
нервозність була, але без неї нікуди. Якби в першій
грі добилися позитивного результату, то, напевно,
більш впевнено би виглядали сьогодні. А так
поспішали, багато помилок зробили. Думаю, що вина,
швидше за все, більше лежить на мені. Я не зміг знайти потрібні слова.
.

Ми пропускаємо м’ячі, а свої моменти використати не можемо. У мене
є претензії до багатьох футболістів. Але не тому, що вони допустили
помилки, а саме по бажанню, по самовіддачі. У деяких епізодах було,
можливо, помітно, що команда "Прикарпаття" була індивідуально
слабкіше, але в командному дусі суперник діяв більш агресивніше,
зліше, "кусюче". Іванофранківці дійсно проявили характер. Можливо,
що у них не було максимальної майстерності, але вони сьогодні
виграли гру за рахунок характеру.
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- Наскільки вагомим є Ваш вплив, як президента клубу, на
кадрову політику в команді зокрема?
- Хочеться сподіватися, що достатнім. Звісно, кадрова ситуація
повністю за головним тренером, позаяк він несе відповідальність
за результат. Але ми всі, хто працює безпосередньо з командою, є
людьми футбольними. Тож також висловлюємо свої думки, власне
бачення. В чомусь ми погоджуємось, десь - знаходимо компроміс.
.

ВАСИЛЬ ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ:
«ВІРИМО У НАШИХ ХЛОПЦІВ!»
Напередодні старту Першої ліги про готовність команди
до нових викликів і випробувань, кадрові питання,
проблеми становлення, росту, розвитку та перспективи
осередку МФК "Прикарпаття" розмовляємо із
президентом клубу Василем Ольшанецьким.

- Василю Миколайовичу, чи вдалося Вам особисто віднайти
час, щоб хоч трохи відпочити перед новим сезоном?
- Про повноцінний відпочинок годі було й думати. Не було ані часу,
ані можливості про це навіть несміливо і помріяти. Гравці, звісно,
відпочивали. Тренерський штаб також. А у мене, спортивного
директора клубу Миколи Татарина та нашого бухгалтера паузи, як
такої, і не було. Зосередитися довелося на повсякденних питаннях
життєдіяльності клубу, покращення матеріально-технічної бази,
оформлення документації, підготовці заявкової кампанії. Одним
словом, тривала звична робота. А позаяк літнє міжсезоння є доволі
куцим, та й різниця між вимогами до клубів першої та другої ліги
дуже помітна, то робота стала ще інтенсивнішою.
- Наскільки багатовекторними є Ваші функціональні
обов’язки? На що звертаєте особливу увагу?
- Якщо коротко, то скажу, що займаюся усім, чим потрібно. Тим, що
на сьогодні є нагальним і потребує якнайшвидшого вирішення. У
нас у керівництві немає такого, що то моя робота, а то - не моя. Все
воно наше. Вникати доводиться в усе і робити усе. Значну частину
часу зараз доводиться приділяти потребам наявних гравців,
пошуку нових футболістів, веденню переговорів тощо.
.

.
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- Наскільки Вас влаштовує селекційна робота у це міжсезоння?
- З поміж запрошених дуже здорово наразі виглядає Цюцюра.
Швидко вписався в ігрову модель і в колектив. Складається
враження, що він працює з нами вже віддавна. Квасний і Лаврук ще
не настільки швидко адаптуються, їм, напевно, потрібно трохи
більше часу. Головне, що у хлопців помітне бажання проявити
себе, закріпитися в команді. Загалом старожили прийняли
новачків дуже добре. До 1 вересня, поки триватиме заявковий
період, можливо ще когось заявимо.
.

- Із тих виконавців, хто залишив "Прикарпаття", за ким
найбільше шкодуєте?
- Безперечно, за Василем Дербахом. Повірте, шукали різні
можливості, щоб його утримати…
.

- А чи багато із запрошуваних клубом футболістів не перейшли
у "Прикарпаття"?
- Їх було декілька. Когось не влаштовували матеріальні умови,
когось рівень чи то змагань, чи нашої команди. Окрім того, ми
переглянули ледь не усіх наявних футболістів у обласних командах
і якогось реального підсилення для нас не знайшли.
.

- З виходом "Прикарпаття" у першу лігу в організації роботи
клубу, його структурі, щось істотно змінилося?
- Відповідно до Регламенту змагань, при клубі має бути команда
U-19. Упродовж міжсезоння її ретельно формували і 10 липня
вона вже приступила до повноцінних тренувань. Цей колектив,
який очолюватиме Сергій Пташник, гратиме у чемпіонаті України
серед команд-ровесників, а також паралельно буде заявлений
до участі в обласному чемпіонаті. Це, поки що, основне із нововведень.
А загалом, у міжсезоні було зроблено дуже багато. Особливо
тішить те, що виконали усі умови по стадіону, по питаннях безпеки
глядачів. Ми встигли узгодити всі питання з поліцією і підписали акт
готовності стадіону до матчів Першої ліги чемпіонату України.

- А в чому маєте найбільшу потребу, чого найбільше бракує?
- Знову ж, багато чого, як в питанні розбудови матеріальнотехнічної бази, інфраструктури. Потерпаємо від відсутності
тренувальної бази, того ж таки автобуса. Ми піднімали питання про
його придбання, коли вже не на клуб конкретно, то хоча б на міську
раду. Наразі вивчення цього питання триває. А воно зараз
найактуальніше, оскільки лишень оренда автобуса, з огляду на
відстані, які команді доведеться долати у першій лізі навіть без
урахування палива) обійдеться у неабияку копійчину.
.

- Доречі, про ті самі копійчини. Керівництво клубу часто
говорить про те, що є певний брак спонсорів, а значить і коштів.
Чому так стається? В чому основна причина?
- Виходить, що нас всі підтримують і в місті, і в області, однак
переважно лише словами. Так, усі вітають відродження
професійного футболу у краї, радіють нашим перемогам і успіхам,
але допомогти реально не поспішають. Як на мене, ті люди, які
реально могли б допомагати, вкладати у футбол кошти, за ці
попередні роки зневірилися у доцільності і необхідності таких
кроків. Тому зараз, коли приходиш до них із такими проханнями, то
у відповідь чуєш, як правило, щось на кшталт "давайте почекаємо,
чи подивимося, що із цього всього вийде". У минулому сезоні, без
урахування тих коштів, що виділила клубу міська та обласна влади,
нами було залучено додатково 700 тисяч гривень. А взагалі
потрібно фінансування в межах 9-10 мільйонів у рік.
.

- А матеріальне заохочення футболістів команди також
зазнало змін?
- З виходом до першої ліги ми поставили питання підняття гравцям
зарплати і преміальних. Вдалося вирішити і переукласти контракти
з новими умовами.
.

- Які вони є, якщо порівнювати із іншими клубами Першої ліги?
- Достеменно не скажу, але ми виходимо із наявних можливостей,
із того, що маємо. Порівнювати нас із іншими командами не стану
з декількох причин. Найперше, зараз ми не маємо можливості
дозволити собі більші трати. Інше - не менш важливе - наші
основні суперники вже зараз ставлять завдання потрапляння до
Прем’єр-Ліги. Значить і зарплати і виконавці там повинні бути
відповідні. Наскільки вони реальні і співвідносні у сьогоднішніх
економічних умовах - питання, мабуть, якщо не риторичне, то
доволі спірне.

- Як оціните календар змагань, позаяк його прийнято вважати
одним із важливих чинників успішного виступу?
- Прийнятний, принаймні з огляду на початок. Стартова гра вдома із
суперником, з яким ми ще зовсім недавно ми боролися у Другій лізі
і в двох матчах здобули 4 очки. Щоправда, "Балкани" рік провели
вже у першій лізі, набули досвіду, та все ж… А ось наші наступні
опоненти - команди з Петрового та Краматорська - ставлять уже
сьогодні завдання підвищення у класі. Однак мусимо змагатися і з
ними. Побоювання, як такого, немає. Присутній мандраж, бо це
нові суперники - у чомусь досвідченіші, десь, можливо, сильніші.
Та, пропри все, ми віримо у наших хлопців. Сподіваюся, так само
палко вірять у них наші прикарпатські вболівальники, підтримка
котрих у новому сезоні буде, як ніколи, важливою.
- Ви сказали, що "Інгулець", "Авангард", "Волинь" ставлять
завдання виходу до Прем’єр-Ліги. Коли про подібне з
упевненістю можна буде говорити у Івано-Франківську?
- Наразі за підсумками сезону 2018/2019 поставлене завдання
посісти 10 місце. І воно, вважаю, на сьогоднішні умови, є цілком
реальним для "Прикарпаття". З часом питання підвищення у класі
постане і перед нами. І не важливо, чи нам їх поставить хтось, чи ми
самі. До втілення цієї мети наш клуб повинен рухатися поступово,
готуючи до еліти вітчизняного футболу не тільки команду виконавців, а й клубну матеріально-технічну базу та інфраструктуру. Без
цього навіть мріяти про те, щоб затриматися у когорті найсильніших
на кілька сезонів, просто не варто. Сподіваюся, що це розуміємо не
лише ми, а й наші найпалкіші симпатики. Я вірю, що незабаром ми
такий прорив здійснимо. І зараз ми робимо вже другий крок до цієї
важливої стратегічної мети.
.
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ПЕТРО КОВАЛЬЧУК – НОВИЙ КАПІТАН «ПРИКАРПАТТЯ»
Досвідчений гравець "Прикарпаття" Петро Ковальчук став новим
капітаном івано-франківської команди. Напередодні старту сезону
2018/19 футболісти провели голосування, за підсумками якого капітанська пов'язка на новий сезон дісталася 34-річному захисникові.
Тепер саме Ковальчук виводитиме "Команду рідного краю" на
поєдинки чемпіонату Першої ліги і Кубку України.
.

Крім цього, визначили і двох віце-капітанів. Відтепер це - кращий
бомбардир івано-франківців, 31-річний нападник Ігор Худобяк,
який виводив "Прикарпаття" на контрольні матчі у міжсезонні.
Другим віце-капітаном івано-франківської команди обраний 35річний захисник Олег Веприк. Нагадаємо, що в минулому сезоні
господарем капітанської пов'язки був Володимир Боришкевич.
.

- Для мене капітанська пов'язка - це серйозна відповідальність і
велика честь. Відверто, не сподівався, що хлопці за мене проголосують, - зазначив Петро Ковальчук після гри з "Балканами". - Це
дуже відповідально. Тож постараюсь своїми діями на футбольному
полі і поза ним виправдати довіру партнерів по команді.
.

Петро Ковальчук народився 28 травня 1984 року в с.Середній
Майдан Надвірнянського району. Відомий виступами у складі таких
українських футбольних клубів, як івано-франківські "Чорногора"
та "Спартак", криворізький "Кривбас", одеський "Чорноморець",
ФК "Львів". У складі цих клубів Петро став срібним призером
Першої ліги, а також півфіналістом та фіналістом Кубку України.
.

У 2015-2016 рр. виступав за клуб "Істіклол" (Душанбе), у складі якого
став чемпіоном, володарем Кубку і Суперкубку Таджикістану, у сезоні
2015 визнаний кращим захисником цієї країни. Загалом, Петро
Ковальчук зіграв 98 матчів в українській Прем’єр-лізі і має досвід
виступу в єврокубках. Зокрема, у грудні 2013 року відіграв 90+ хвилин
у матчі "Чорноморця" із нідерландським ПСВ (1:0).
.
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У кар'єрі Ковальчука є мальдівський клуб "Club Green Streets". Саме
після виступів у цій екзотичній країні український легіонер повернувся
додому. Взимку 2018 року досвідчений захисник став новачком
"Прикарпаття", з яким виборов бронзу Другої ліги (10 матчів, 3 голи).
Напередодні старту у Першій лізі його обрали капітаном команди.
.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2018/19
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
Дніпро-1
Волинь
Суми
Колос
Авангард
Миколаїв
Балкани
Металіст 1925
Прикарпаття
Оболонь-Бровар
Рух
Агробізнес
Інгулець
Зірка
Кобра
Гірник-Спорт

I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

В
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
2
2
2

М'ячі
9-1
4-0
5-2
4-0
4-2
2-0
1-0
2-2
1-1
0-0
1-3
0-2
2-5
1-5
0-6
1-8

О
6
6
6
4
4
4
4
3
3
2
1
1
0
0
0
0

БОМБАРДИРИ:
3 - Станіслав Куліш ("Дніпро-1"), Вадим Яворський ("Суми"),
2 - Денис Кожанов ("Волинь"), Володимир Лисенко ("Колос")

Арбітр: Владислав Дорош (Київ)
Асистенти арбітра: Віталій Скобля (Київ),
Володимир Коротін (Київ)
4-й арбітр: Мирослав Липко (Івано-Франківськ)
Спостерігач арбітражу: Андрій Валенко (Львів)

1 тур - 20-22 липня 2018
Інгулець - Авангард
Прикарпаття - Балкани
Колос - Кобра
Миколаїв - Оболонь-Бровар
Рух - Дніпро-1
Гірник-Спорт - Суми
Зірка - Волинь
Металіст 1925 - Агробізнес

2:4
0:1
4:0
0:0
1:3
1:2
0:2
2:0

2 тур - 28-29 липня 2018
Інгулець - Прикарпаття
Волинь - Металіст 1925
Суми - Зірка
Дніпро-1 - Гірник-Спорт
Оболонь-Бровар - Рух
Кобра - Миколаїв
Балкани - Колос
Авангард - Агробізнес

0:1
2:0
3:1
6:0
0:0
0:2
0:0
0:0

3 тур - 03-05 серпня 2018
Прикарпаття - Авангард
Колос - Інгулець
Миколаїв - Балкани
Рух - Кобра
Гірник-Спорт - Оболонь-Бровар
Зірка - Дніпро-1
Металіст 1925 - Суми
Агробізнес - Волинь
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АВАНГАРД

24
26

ПЕРШЕ КОЛО

президент клубу - Василь Ольшанецький
спортивний директор - Микола Татарин
головний тренер - Володимир Ковалюк
тренери - Зіновій Василів, Олег Рипан,
Ігор Гогіль
адміністратор - Олександр Бурлака
лікар - Богдан Левицький
масажист - Олексій Харченко

10

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур

Прикарпаття
Інгулець
Прикарпаття
Прикарпаття
Миколаїв
Прикарпаття
Гірник-Спорт
Прикарпаття
Металіст 1925
Прикарпаття
Волинь
Прикарпаття
Дніпро-1
Прикарпаття
Кобра

0:1
0:1
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Балкани
Прикарпаття
Авангард
Колос
Прикарпаття
Рух
Прикарпаття
Зірка
Прикарпаття
Агробізнес
Прикарпаття
Суми
Прикарпаття
Оболонь-Бровар
Прикарпаття

2
3
4
5
12
17
27
99
7
8
10
11
15
20
22
31
33
34
9
14
96

воротарі
Іван Піцан
Остап Вульчин
захисники
Ковальчук Петро (к)
Француз Василь
Громоляк Андрій
Яневич Віктор
Данищук Віктор
Прошак Роман
Бочкур Роман
Квасний Микола
півзахисники
Комар Артур
Боришкевич Володимир
Веприк Олег
Оринчак Богдан
Лаврук Святослав
Конкольняк Ярослав
Януш Орест
Борисевич Роман
Бойко Тарас
Геник Василь
нападники
Худобяк Ігор
Цюцюра Василь
Дитко Роман

19.01.1990
23.09.1992

12
38
75

28.05.1984
12.01.1996
18.05.1989
16.01.1985
12.08.1983
05.10.1996
27.08.1987
04.01.1995

3
5
18
19
29
43
55

19.10.1995
21.05.1987
02.04.1983
10.09.1993
15.06.1996
03.03.1991
15.07.1988
20.06.1993
07.02.1995
15.07.1998

6
7
9
10
17
20
21
22
23
77

05.04.1987
26.02.1994
21.08.1996

8
49
57

воротарі
Савченко Микита
Солдатенко Вадим
Денчук Артур
захисники
Мірошник Роман
Нечипоренко Станіслав
Воробєй Максим
Сеницький Юрій
Ємець Владислав
Сухаров Олександр
Лобов Олексій
півзахисники
Лучик Олександр
Моісеєнко Олексій
Даудов Марат
Собко Віталій (к)
Демченко Єгор
Задерецький Дмитро
Скоблов Дмитро
Гранкін Дмитро
Шершень Михайло
Полюлях Микита
нападники
Іващенко Олександр
Удод Михайло
Кірієнко Ігор

08.12.1998
28.05.1996
03.04.1992
03.01.1994
22.01.1997
27.02.1991
15.05.1997
09.09.1997
18.02.1994
16.08.1997
30.03.1994
25.10.1991
03.08.1989
27.07.1987
25.07.1997
03.08.1994
30.11.1989
11.06.1990
27.04.1995
15.03.1993
19.02.1985
17.02.1997
05.03.1986

почесний президент - Максим Єфімов
директор клубу - Андрій Безсонний
головний тренер - Олександр Косевич
тренери - Володимир Атаманюк, Яків Кріпак,
Артем Красильников
начальник команди - Олександр Плотніченко
адміністратор - Євген Швидкий
лікар - Віктор Кедик
масажист - Василь Бурдєй

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур

Інгулець
Авангард
Прикарпаття
Авангард
Колос
Авангард
Миколаїв
Авангард
Рух
Авангард
Гірник-Спорт
Авангард
Зірка
Авангард
Металіст 1925

2:4
0:0
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Авангард
Агробізнес
Авангард
Волинь
Авангард
Суми
Авангард
Дніпро-1
Авангард
Оболонь-Бровар
Авангард
Кобра
Авангард
Балкани
Авангард

ПЕРШЕ КОЛО

ПРИКАРПАТТЯ
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ЗАПРОШУЄМО НА НАСТУПНИЙ ДОМАШНІЙ МАТЧ

ПРИКАРПАТТЯ
ì. Iâàíî-Ôðàíê³âñüê

Колос
ñ. Êîâàë³âêà

10 серпня (пт), 18:30

fc.if.ua

МІСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАДІОН «РУХ»
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА. 4 ТУР

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ
ПІДПИСУЙСЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

