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КОЛОС
10 СЕРПНЯ (п'ятниця)

стадіон "Рух" 18:30

ОФІЦІЙНА ПРОГРАМА МАТЧУ



"Прикарпаття" у другому домашньому матчі поточного сезону знову 
програло, не зумівши також забити. На цей раз колектив, складений 
виключно з гравців з Івано-Франківської області, мінімально посту-
пився краматорському "Авангарду".
.

Напевно, через задушливу спеку поєдинок виявився не найбадьо-
рішим. Тільки у стартові десять хвилин господарі поставили досить 
високий темп, після чого швидкості почали падати. На полі виявилося 
більше сумбуру і перевагу одній із команд віддати важко. З 
наближенням закінчення 45-хвилинки частіше атакували франківці, 
проте забити вдалося гостям. Борисевич грубо підкотився під 
Демченка у півколі прикарпатського штрафного, а Лобов зі стандарту 
завдав точний удар крізь стінку - 0:1.
.

Після перерви в атаці також більше запам'яталися прикарпатські 
футболісти. Непогано з розвороту бив Цюцюра, голкіпер впорався з 
потужним ударом Борисевича, той же Цюцюра стріляв повз рамку із 
зони правого інсайду, а Худобяк якимось диким чином не замкнув у 
воротарському фланговий простріл. "Авангард" весь цей час просто 
збивав темп, що йому вдавалося також непогано. В атаку краматорці 
ходили нечасто, втім, рахунок дозволяв їм зосередитися на обороні.
.

У підсумку, гості відстояти хитку перевагу все ж зуміли. І звинувачувати 
наставник франківців Володимир Ковалюк за це може тільки 
реалізацію своєї команди.

Третій тур розпочався в Івано-Франківську - після перемоги над 
Інгульцем прикарпатці приймали Авангард, який на старті сезону 
набрав 4 очки з 6 можливих. Взагалі, по ходу матчу господарі мали 
безліч моментів, щоб забити. Ще в першому таймі Цюцюра 
струсонув каркас воріт, а після перерви біля воріт краматорців було 
створено, щонайменше, чотири реальні моменти.
.

Ключовим в матчі став епізод наприкінці першого тайму. Демченко 
в боротьбі з Борисевичем заробив штрафний, а суперник ще й 
отримав попередження. Олексій Лобов пробив якось і не дуже 
високо, але м'яч пройшов крізь стінку - 0:1.
. .

Чим ближче до кінця, тим більше тиснули господарі на чолі з 
Худобяком. Однак м'яч вперто не йшов у ворота Авангарду і гості 
відстояли перемогу. Прикро: Івано-Франківськ, який традиційно 
відрізняється активністю вболівальників, побачив другу поспіль 
поразку своєї команди, незважаючи на непогану в принципі гру ...
.

Фішки матчу:
- Прикарпаття вдома не може виграти з минулого сезону;
- Авангард забив п'ять м'ячів - і всі в гостях, два з них зі 
стандартів записав на свій рахунок Лобов.
.

Man of the Match: Єгор Демченко (Авангард)
Вихованець запорізького Металурга був дуже активний в півзахисті 
краматорської команди. Атакував широко, діючи номінально під

 нападаючим, мав простір для своїх сольних рейдів. Зрештою, 
заробив той самий - переможний - стандарт.

03.08.2018  Першість України. Перша ліга. 3 тур
«ПРИКАРПАТТЯ» - «АВАНГАРД» - 0:1 (0:1)

Гол: Лобов, 45+3
.

Прикарпаття: Вульчин, Ковальчук, Борисевич (Бойко, 82), 
Бочкур, Боришкевич (Дитко, 66), Яневич (Квасний, 46),  Данищук 

(Француз, 83), Конкольняк, Оринчак, Худоб'як, Цюцюра (Януш, 89)
Авангард: Денчук, Полюлях (Сеницький, 87), Лобов, Ємець, 

Шершень, Задерецький (Собко, 67, Даудов, 79), Мірошник, 
Воробей, Демченко (Лучик, 81), Іващенко (Бараннік, 77), Моісеєнко.

Попередження: Бочкур, 26, Борисевич, 45+2 - Моісеєнко, 19, 
Ємець, 44, Лобов, 53, Собко, 75.

.

3 серпня, 18:30 Івано-Франківськ. Стадіон «Рух». 2400 глядачів.
Арбітр: Вл.Дорош (Київ). Асистенти арбітра: В.Скобля, В.Коротін 

(обидва - Київ). 4-й арбітр: М.Липко (Івано-Франківськ). 
Спостерігач арбітражу: А.Валенко (Львів).

2

Володимир КОВАЛЮК, головний тренер "Прикарпаття":
- Наша команда хотіла виграти, боролась до останньої 
хвилини, створили дуже багато гольових моментів. Не 
по рахунку ми програли, адже команда точно заслу-
жила не на один гол. Але - це футбол, який ми любимо 
саме за його непередбачуваність. Звісно, хотілось 
після перемоги в гостях потішити наших вболівальників 
і в домашній грі. Цей період потрібно перетерпіти. Ми 
зробимо висновки і будемо готуватись до наступного суперника. Скажу 
відверто, нас очікує складний матч, адже "Колос" ставить завдання 
виходу до УПЛ. Та й загалом, цьогоріч у Першій лізі не буде прохідних ігор.
.

Василь ЦЮЦЮРА, гравець "Прикарпаття":
- Мені для адаптації взагалі не знадобилось часу, 
адже тут всі мої знайомі, всі земляки. Я повернувся 
додому! Так сьогодні ми мали багато шансів забити, 
особливо в другому таймі. Якщо нападник не реалі-
зовує свої моменти, значить йому не вистачає кваліфі-
кації, щоб скористатись моментами на всі сто відсотків. 
Можна дещо списати на невезіння, але в більшості випадків - через брак 
майстерності.
.

Олександр КОСЕВИЧ, головний тренер "Авангарду":
- Хочу привітати ваше місто з поверненням до Першої 
ліги. Я востаннє тут був, коли "Прикарпаття" ще висту-
пало у Вищій лізі. А яка атмосфера панує на трибунах 
вашого стадіону, справді можна лише позаздрити! 
Помітно, що в Івано-Франківську люди люблять 
футбол, і я справді радий, що "Прикарпаття" знову 
грає у Першій лізі. Приємно здивований кількістю 
вболівальників, всі підтримують, навіть попри те, що команда програє.
.

Щодо самого поєдинку, то ми виконали завдання, які я ставив перед 
командою. Ми контролювали хід гри, потім навмисне віддали 
ініціативу супернику, щоб діяти на контратаках. Коли забили, почали 
грати по рахунку, не форсуючи події. Вважаю, що фортуна сьогодні 
була на нашому боці. Ми взяли три очки - хороші три очки, адже не 
всі команди з Івано-Франківська поїдуть з турнірними очками. 3



Півзахисник Ярослав Конкольняк став автором першого 
голу "Прикарпаття" у Першій лізі сезону 2018/19. Хоча цей 
забитий м'яч потім у протоколі був записаний як автогол 
гравця "Інгульця". Однак, це все одно стало приводом для 
того, щоб поспілкуватися з 27-річним гравцем франківців.

- Які були враження після того, як саме після твого удару м’яч 
влетів у сітку воріт у матчі з "Інгульцем"?
- Враження були позитивні. Мене переповнювали емоції, тому що 
на такому рівні я ще не грав, і тут ще вдалося забити! Плюс, у 
підсумку ми перемогли. Згодом у протоколі записали, що це був 
автогол. Була ейфорія, але я не роблю з цього якусь подію. Я 
вважаю, що це здобуток усієї команди. Але голи прийдуть, і не 
важливо, хто буде забивати.
.

- Повертаючись до цього гола, там таки був мінімальний 
рикошет при скупченні багатьох гравців. Це була передача 
чи хитрий націлений удар?
- Спочатку, якщо подивитись на те, як воротар обрав позицію, то я 
побачив це одразу і хотів пробивати у ближній кут, де "стінка" стоїть. 
А по удару якось так вийшло не те, що хотів. Спочатку подумав, що 
там Ігор Худобяк на дальній штанзі замкнув. Але вже потім 
переглядали. І вийшло так, що то - чи автогол, чи не знаю, що і як. 
Головне, що м'яч перетнув лінію воріт.
.

- За кілька днів спортивний ресурс Sportarena.com визнав
 цей гол Конкольняка найкращим, а ти потрапив у 

символічну збірну 2-го туру. Як сприйняв цю новину?

- Чесно кажучи, не знаю, як це сприймати, тому що офіційний сайт 
ПФЛ записав цей гол як автогол. Якщо Sportarena визнала цей гол 
найкращим, то мені приємно. Це такий маленький здобуток для 
мене. І приємно, що потрапив до символічної збірної туру разом з 
Романом Бочкуром. 
.

- У Другій лізі тобі вдавалося забивати голи, а один з них - у 
ворота "Буковини" - був визнаний найкращим голом туру. 
Зараз за тобою - дальні удари зі штрафних. Це обговорюється, 
хто буде пробивати?
- В принципі, у нас головний тренер так вирішив, що якщо дальні 
удари, то я беру на себе і подачі, і удари - все, що лівою ногою. У нас 
є виконавці, які можуть зробити так само, але щось така роль 
випала мені.
.

- У трьох турах першості у матчах "Прикарпаття" усі голи були 
забиті зі "стандартів". У грі з "Балканами" це був пенальті, у 
матчі з "Авангардом" - штрафний. І ти забив "Інгульцю" зі 
штрафного. А чому з гри забити не виходить?
- Не знаю. Може, десь нам не вистачає майстерності у завершальних 
діях в атаці. Ми над цим працюємо. "Стандарти" - вони завжди були 
небезпечні. Це так само залежить від майстерності футболіста, щоб 
виконати пенальті чи штрафний. Зараз такі ігри - всі важкі. І воротарі у 
нас висококласні, що їм складно забити. В принципі, всі команди 
здебільшого грають від оборони, на контратаках. Такий футбол і ми 
пропагуємо. Тренер нас змушує так грати, він хоче цього. Десь 
виходить, а десь - ні. Я думаю, що голи прийдуть, адже це тільки 
початок чемпіонату.
.

- Ти вже другий сезон проводиш у складі "Прикарпаття". За 
перші три тури відчув різницю між Другою та Першою лігами?
- Різниця колосальна, звичайно. Тут по-перше - команди та підбір 
гравців. Тут грають футболісти, які пограли і у Прем’єр-лізі, і за 
кордоном. Так само і в нашій команді є такі футболісти. Це і 
швидкість, прийняття рішень, майстерність футболістів, звичайно. 
Тим більше, якщо команди ставлять собі задачу виходу в Прем’єр-
лігу. Однак перші три тури показали, що наша команда здатна 
боротися з будь-яким суперником.
.

- Якщо повертатись до останньої гри з "Авангардом", то у 
другому таймі команда створила набагато більше моментів, 
ніж суперник, і як мінімум два-три мали завершитись забитими 
м’ячами. Рахунок по грі?4

ЯРОСЛАВ КОНКОЛЬНЯК: 
«Головне - не забитий м'яч, а перемога команди»

- Як я вже казав, десь не вистачило майстерності у завершальних діях. А 
рахунок, звісно, не по грі. І відчувалося на полі, що ми десь можемо забити. Те, 
що м’ячі якось не лізли у ворота, так такі ігри будуть, і не одна. Попереду у нас 
домашня гра з "Колосом". Я думаю, що ми себе реабілітуємо. А голи прийдуть. 
Треба в це вірити, треба працювати над цим. У нас ще все попереду!
.

- Чи є команді лідер, чиєї думки прислухаються партнери по команді?
- Лідером має бути капітан. В принципі, Петро Ковальчук з цим справляється. 
Це досвідчений гравець, його всі поважають, прислухаються до нього. Окрім 
нього на полі ще є Бочкур, Яневич, Худобяк, Боришкевич, Данищук, Веприк 
(хоч він і не грав останню гру). Вся молодь тягнеться до них. Кожен знає своє 
місце, кожен знає своє завдання на полі. Але ці підказки, звичайно, мають 
бути. Ми і тренера слухаємо, і прислухаємось до всіх наших "старожилів".
.

- "Прикарпаття" - найвіковіша команда Першої ліги у цьому сезоні. Чи 
вистачить сплаву досвіду та молодості для того, щоб вирішити завдання?.

- Я думаю, що стартові три матчі показали наш рівень гри, і що ми зможемо. 
Тільки нам треба працювати, працювати і працювати.
.

- Повернемось до вболівальників. Чи відчуваєте ви підтримку, оту 
кількість людей на стадіоні, яка підтримує команду?
- Так, звичайно, ми відчуваємо. Ця підтримка, особливо в домашніх матчах, 
коли заповнені трибуни кричать "Прикарпаття", вона дуже стимулює. Це дуже 
важливий фактор! Я думаю, що вболівальник має приходити на стадіон та 
підтримувати свою команду. Не важливо - чи програємо ми, чи виграємо. А ми, 
в свою чергу, прикладемо усіх зусиль, щоб разом здобувати нові перемоги.
.

- А чи є у тебе персональні вболівальники?
- Так, це - моя сім’я: дружина, мій маленький син, батьки та сестра. Ми живемо 
неподалік від стадіону "Рух". При можливості, син з дружиною приходять на 
домашні, але переважно вболівають вдома.
.

- Особисте завдання Ярослава Конкольняка на цей сезон? 
- Особисті інтереси завжди будуть на другому плані. Спочатку - цілі команди. Я 
хочу принести максимум користі своїй команді, щоб ми здобули найвищого 
результату в Першій лізі. Дай Бог, щоб у нас на другий сезон стояло вже 
завдання потрапити у Прем’єр-лігу. Не знаю, як там все складеться, але цілі 
собі ставлю амбітні - забити побільше голів, віддати більше передач, щоб 
допомогти команди здобувати результат…
.

- І наприкінці - побажання всім вболівальникам Команди рідного краю?  
- Насамперед, хотів би побажати терпіння і віри в нас, тому що ви самі знаєте, 
що без вашої підтримки ми нічого не зможемо. Тим паче, що футбол грається 
для глядачів. Повірте, футболістам важлива ваша підтримка. І чим більше 
буде вболівальників, тим краще ми будемо грати. 5



2. Петро КОВАЛЬЧУК (к)
захисник

Володимир КОВАЛЮК
головний тренер

Микола ТАТАРИН
спортивний директор

Василь ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ
президент клубу

Зіновій ВАСИЛІВ
тренер

Олег РИПАН
тренер воротарів

Ігор ГОГІЛЬ
тренер

Олександр БУРЛАКА
адміністратор

Богдан ЛЕВИЦЬКИЙ
лікар

Олексій ХАРЧЕНКО
масажист

9. Ігор ХУДОБЯК
нападник

8. Володимир БОРИШКЕВИЧ
півзахисник

31. Роман БОРИСЕВИЧ
півзахисник

27. Роман БОЧКУР
захисник

17. Роман ПРОШАК
захисник

15. Святослав ЛАВРУК
півзахисник
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3. Василь ФРАНЦУЗ
захисник

4. Андрій ГРОМОЛЯК
захисник

5. Віктор ЯНЕВИЧ
захисник

7. Артур КОМАР
півзахисник

10. Олег ВЕПРИК
півзахисник

11. Богдан ОРИНЧАК
півзахисник

12. Віктор ДАНИЩУК
захисник

14. Василь ЦЮЦЮРА
нападник

33. Тарас БОЙКО
півзахисник

34. Василь ГЕНИК
півзахисник

96. Роман ДИТКО
нападник

99. Микола КВАСНИЙ
захисник

20. Ярослав КОНКОЛЬНЯК
півзахисник

22. Орест ЯНУШ
півзахисник

24. Іван ПІЦАН
воротар

26. Остап ВУЛЬЧИН
воротар
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ТУРНІР ПАМ’ЯТІ
ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ АТО

В ІЛОВАЙСЬКОМУ КОТЛІ

Збірна України серед ветеранів 12:30 "Прикарпаття-АТО" Івано-Франківськ
"Прикарпаття-АТО" Івано-Франківськ 13:30 Збірна ветеранів Прикарпаття
Збірна України серед ветеранів 14:30 Збірна ветеранів Прикарпаття

11 серпня (субота) - стадіон «Рух»

9

3 тур - 3-5 серпня 2018

4 тур - 10-12 серпня 2018

5 тур - 17-19 серпня 2018

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2018/19

БОМБАРДИРИ:
4 - Олег Синиця ("Металіст 1925"), Станіслав Куліш ("Дніпро-1"),
3 - Вадим Яворський ("Суми"), Денис Кожанов ("Волинь")

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

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

Авангард - Волинь

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

Колос - Авангард

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

№ Команда I В Н П М'ячі О

1 Дніпро-1 3 3 0 0 11-1 9

2 Волинь 3 3 0 0 6-0 9

3 Авангард 3 2 1 0 5-2 7

4 Миколаїв 3 2 1 0 4-1 7

5 Металіст 1925 3 2 0 1 6-3 6

6 Суми 3 2 0 1 6-6 6

7 Колос 3 1 2 0 4-0 5

8 Балкани 3 1 1 1 2-2 4

9 Рух 3 1 1 1 3-4 4

10 Прикарпаття 3 1 0 2 1-2 3

11 Гірник-Спорт 3 1 0 2 3-9 3

12 Оболонь-Бровар 3 0 2 1 1-2 2

13 Інгулець 3 0 1 2 2-5 1

14 Агробізнес 3 0 1 2 0-4 1

15 Зірка 3 0 0 3 1-7 0

16 Кобра 3 0 0 3 1-8 0

Арбітр матчу: Геннадій СЕРПУТЬКО (Одеса).

 Сергій ДАРІЙЧУК, Євген ГАШКОВАсистенти арбітра:

                                     (обидва - Чернівці).

 Анастасія РОМАНЮК (Івано-Франківськ).4-й арбітр:

 Василь БУРМИЧ (Хмельницький).Спостерігач арбітражу:



1 тур Прикарпаття 0:1 Балкани 
2 тур Інгулець 0:1 Прикарпаття 
3 тур Прикарпаття 0:1 Авангард 
4 тур Прикарпаття -:- Колос 
5 тур Миколаїв -:- Прикарпаття 
6 тур Прикарпаття -:- Рух 
7 тур Гірник-Спорт -:- Прикарпаття 
8 тур Прикарпаття -:- Зірка 
9 тур Металіст 1925 -:- Прикарпаття 
10 тур Прикарпаття -:- Агробізнес 
11 тур Волинь -:- Прикарпаття 
12 тур Прикарпаття -:- Суми 
13 тур Дніпро-1 -:- Прикарпаття 
14 тур Прикарпаття -:- Оболонь-Бровар 
15 тур Кобра -:- Прикарпаття 

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
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воротарі

24 Іван Піцан 19.01.1990

26 Остап Вульчин 23.09.1992

захисники

2 Петро Ковальчук (к) 28.05.1984

3 Василь Француз 12.01.1996

4 Андрій Громоляк 18.05.1989

5 Віктор Яневич 16.01.1985

12 Віктор Данищук 12.08.1983

17 Роман Прошак 05.10.1996

27 Роман Бочкур 27.08.1987

99 Микола Квасний 04.01.1995

півзахисники

7 Артур Комар 19.10.1995

8 Володимир Боришкевич 21.05.1987

10 Олег Веприк 02.04.1983

11 Богдан Оринчак 10.09.1993

15 Святослав Лаврук 15.06.1996

20 Ярослав Конкольняк 03.03.1991

22 Орест Януш 15.07.1988

31 Роман Борисевич 20.06.1993

33 Тарас Бойко 07.02.1995

34 Василь Геник 15.07.1998

нападники

9 Ігор Худобяк 05.04.1987

14 Василь Цюцюра 26.02.1994

96 Роман Дитко 21.08.1996

КОЛОС

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

4:0
0:0
0:0
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
-:- 
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Колос 
Балкани 
Колос 
Прикарпаття 
Колос 
Колос 
Рух 
Колос 
Зірка 
Колос 
Агробізнес 
Колос 
Суми 
Колос 
Оболонь-Бровар 

Кобра 
Колос 
Інгулець 
Колос 
Авангард 
Миколаїв 
Колос 
Гірник-Спорт 
Колос 
Металіст 1925 
Колос 
Волинь 
Колос 
Дніпро-1 
Колос 

воротарі
1 Антон Яшков 30.01.1992

25 Євгеній Волинець 26.08.1993
72 Василь Литвиненко 03.10.1991

захисники
2 Андрій Сахневич 17.04.1989
3 Артем Тєрєхов 31.03.1992
6 Максим Максименко 28.05.1990
15 Олександр Чорноморець 05.04.1993
24 Олексій Зозуля 15.04.1992

півзахисники
5 Олександр Поздеєв 14.06.1986
8 Сергій Зуєвич 08.07.1991
9 Василь Коропецький 24.09.1986
10 Євгеній Морозко 15.02.1993
13 Віталій Гавриш (к) 18.03.1986
14 Вадим Мілько 22.08.1986
21 В'ячеслав Рябов 21.06.1989
23 Джемаль Кизилатеш 14.09.1994
30 Арсентій Дорошенко 27.06.2000
69 Олег Ільїн 08.06.1997
99 Євген Задоя 05.01.1991

нападники  

7 Володимир Лисенко 20.04.1988
11 Юрій Соломка 04.01.1990
17 Олександр Бондаренко 28.07.1989
18 Денис Костишин 31.08.1997
33 Владислав Нехтій 19.12.1991
77 Денис Антюх 30.07.1997

президент клубу - Андрій Засуха
віце-президент - Григорій Піцик
генеральний директор - Євгеній Євсеєв
головний тренер - Руслан Костишин
тренери - Сергій Кузнєцов, Ярослав Вишняк,

В'ячеслав Кернозенко
адміністратор - Олексій Іллічов
лікар - Олександр Масловський



ЗАПРОШУЄМО НА НАСТУПНИЙ ДОМАШНІЙ МАТЧ 

МІСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАДІОН «РУХ»МІСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАДІОН «РУХ»МІСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАДІОН «РУХ»

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА. 6 ТУР

ПРИКАРПАТТЯ
ì. Iâàíî-Ôðàíê³âñüê

fc.if.ua ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ
ПІДПИСУЙСЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ /prykarpattia 

26 серпня (НД), 18:00

РУХ
ì. Âèííèêè


