
ФУТБОЛ. ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2018/19. ПЕРША ЛІГА. 8 ТУР

ПРИКАРПАТТЯ
ì. Iâàíî-Ôðàíê³âñüê

9 ВЕРЕСНЯ (неділя)
стадіон "Рух" 18:30

ОФІЦІЙНА ПРОГРАМА МАТЧУ

ì. Êðîïèâíèöüêèé

ЗIРКА



Гра почалася на високих швидкостях, обидві команди хотіли забити 
швидкий гол, але довго так тривати не могло. Після 10-15 хвилин боротьби 
суперники стали проводити більш позиційні атаки. Перший гол господарі 
забили після складної комбінації з безліччю пасів перед штрафним, 
Нурієв віддав останню передачу і Гегедош вразив ціль. Гості не встигли 
прийти в себе, як у "Миная" пройшла дуже схожа атака, тільки асистен-
том цього разу виступив Кополовець, а Гегедош оформив "дубль" - 2:0.
.

"Прикарпаття" час від часу огризалося, особливо старався Ігор 
Худобяк, хоча підтримки партнерів йому дуже не вистачало, а великими 
силами йти вперед гості довго не наважувалися. Однак наприкінці 
першого тайму Цюцюра все ж відіграв один м'яч, а чудовий пас йому 
віддав саме Худоб'як. Оборона господарів захопилася атакою і не 
встигла повернутися - 2:1.
.

Інтрига існувала недовго, буквально до наступної комбініції господарів. 
Гавриленко, після розіграного Кобіним кутового, вколотив м'яч у сітку - 
3:1. Знову жахливо діяли захисники гостей. Це було характерно для 
кубкової зустрічі, значно більше уваги команди приділяли нападу, що, 
звичайно, подобалося вболівальникам. Навіть у другому таймі друзі-
суперники не дозволяли собі обережної, більш розважливої гри. І хоч 
голів більше забити не вдалося, гольових моментів було створено з два 
десятка - Гегедош, Кополовець, Худоб'як і багато інших опинялися на 
вістрі, ось тільки м'яч вперто відмовлявся залітати в ціль.

КУБОК УКРАЇНИ: ЖЕРЕБ КИНУТО
31 серпня в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 
третього попереднього раунду Кубку України сезону-2018/19. У 
сліпому жеребкуванні фігурували 20 учасників: 14 переможців 
другого попереднього етапу та шість команд УПЛ, які згідно з 
рейтингом станом на початок сезону посідали місця із 7-го по 12-е.
.

Пари команд 1/16 фіналу Кубку України:
«Нива» (Вінниця) - «Гірник» (Кривий Ріг)
«Калуш» (Калуш) - «Металіст 1925» (Харків)
«Металург» (Запоріжжя) /«Дніпро-1» (Дніпро) - «Волинь» (Луцьк)
«Зірка» (Кропивницький) - «Олімпік» (Донецьк)
«Суми» (Суми) - «Карпати» (Львів)
«Чорноморець» (Одеса) - «Олександрія» (Олександрія)
«Черкащина-Академія» (Білозір’я) - «Арсенал-Київ» (Київ)
«Мир» (Горностаївка) - «Інгулець» (Петрове)
«Минай» (Ужгород) - «Миколаїв» (Миколаїв)
«Кристал» (Херсон) - «Десна» (Чернігів)
.

Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня (базова дата)
.

Що далі? 31 жовтня - 1/8 фіналу
10 переможців третього попереднього етапу + шість команд УПЛ, 
які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця
            з першого по шосте. Жеребкування - 28 вересня.

22.08.2018  Кубок України. 2-й попередній етап
«МИНАЙ» - «ПРИКАРПАТТЯ» - 3:1 (3:1)

Голи: Гегедош 20, 21, Гавриленко 44 - Цюцюра 42.
.

Минай: Сидоренко, Беца, Допілка (Образцов, 9), Ощипко, 
Стасюк, Кополовець, Гавриленко, Кобін, Кополовець, Пиняшко 

(Микуляк, 78), Гегедош (Лобода, 85), Нурієв.
Прикарпаття: Новак, Данищук, Бочкур, Ковальчук, Квасний 

(Дитко, 56), Борисевич, Оринчак, Боришкевич (Бойко, 46), 
Цюцюра (Конкольняк, 78), Януш, Худобяк.

Попередження: Борисевич, 23,  Худобяк, 35, Бочкур, 75.
.

22 серпня, 17:00. с. Минай. Стадіон "Минай-Арена". 1200 глядачів. +29 С
Арбітр: А.Кошура (Чернівці). Асистенти арбітра: М.Білорус 

(Черкаси), Т.Чопілко (Київська обл.). 
4-й арбітр: М.Райда (Закарпатська обл). 

Спостерігач арбітражу: В.Бурмич (Хмельницький).
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Ігор ХАРЬКОВЩЕНКО, головний тренер ФК "Минай":
- У цій грі мої підопічні виконали все, про що ми 

домовлялись, але трішки підвела реалізація. Було 
важливо виграти у такій домашній грі. Приємно, що 
вдалось потішити наших вболівальників перемо-
гою. Ми намагаємось грати в сучасний красивий 

футбол. Безумовно, я задоволений грою новачка 
Василя Кобіна, але всі футболісти сьогодні зробили свій 

внесок у загальну перемогу. На полі був єдиний колектив, який не боявся 
грати у футбол, а це - найголовніше.
.

Володимир КОВАЛЮК, головний тренер "Прикарпаття":
- Вітаю суперників з перемогою і бажаю їм, щоб вони 
надалі вигравали. Це - Кубок, цієї гри я боявся, бо в 
нас зараз така серія невдач у чемпіонаті. Грали дві 
дуже досвідчені команди. Скажу чесно, я свою 
команду сьогодні не впізнав... Ми пропустили 
тричі, і ще могли пропустити зо п'ять. До цього матчу 
ми не пропускали більше одного м'яча. Тут немає - що 
коментувати, ми надіялись здобути перемогу і вийти з цієї кризи, відчути 
гру. По грі відзначити нікого не можу, ми не забиваємо, тож програємо. 

КУБОК УКРАЇНИ. ДРУГИЙ ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП:
«Нива» (Вінниця) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - 2:1
«Вікторія» (Миколаївка) - «Мир» (Горностаївка) - 1:1 (пен. 1:3)
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) - «Гірник» (Кривий Ріг) - 1:1 (пен. 2:4)
«Минай» (Ужгород) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 3:1
«Черкащина-Академія» (Білозір'я) - «Рух» (Винники) - 3:1
«Калуш» (Калуш) - «Авангард» (Краматорськ) - 2:1 (дод. час)
«Таврія-Сімферополь» - «Волинь» (Луцьк) - 2:3 (дод.час)
«Кремінь» (Кременчук) - «Зірка» (Кропивницький) - 1:2
«Балкани» (Зоря) - «Миколаїв» (Миколаїв) - 0:1
«Кристал» (Херсон) - «Агробізнес» (Волочиськ) - 1:1 (пен. 4:2)
«Суми» (Суми) - «Кобра» (Харків) +:-
«Металіст 1925» (Харків) - «Оболонь-Бровар» (Київ) - 2:0
«Інгулець» (Петрове) - «Колос» (Ковалівка) - 1:0
матч «Металург» (Запоріжжя) - «Дніпро-1» (Дніпро) перенесено на 19.09 3



Проти господарів і можливого аншлагу відіграли два важливі 
чинники: уболівальників дещо розполохав дощ і погані домашні 
результати "Прикарпаття". Одна з найбільш відвідуваних команд 
ПФЛ насилу впоралася з нервами на своєму полі і всі свої очки після 
підвищення в класі набирала в гостях.
.

А тут вже в дебюті - унікальний збіг обставин, що призвело до довго-
очікуваного першого голу на своєму полі лише в четвертому домаш-
ньому матчі в чемпіонаті. "Рух" системно провалився на фланзі і в центрі, 
так що молодий форвард Роман Дитко протягнув м'яч через правий 
край, і хоч його передача в поперек поля була слабкою, вона пройшла. 
Ярослав Конкольняк набігав і ледь увійшовши до штрафного, 
розстріляв ворота ударом з лівої ноги в дальню «шістку» - 1:0.
.

"Рух" в непростій турнірній ситуації - хоча за підбором гравців і 
можливостями клубу стоїть вище більшості команд другої половини 
таблиці. Тому він намагався відігратися, але "Прикарпаття" навіть 
могло збільшити рахунок. І в підсумку довело до першої домашньої 
перемоги після підвищення в класі. "Рух" поступився івано-
франківцям, які обійшли його у турнірній таблиці.
.

Man of the Match - Роман Дитко (Прикарпаття)
Молодий нападник отримав шанс проявити себе в основі і допоміг 
команді перервати домашні невдачі. Він став повноправним спів-
автором переможного голу і цілком міг забивати сам з гри.
.

Символічна збірна 6-го туру від  SportArena.com:
.

воротар - Артур Денчук (Авангард)
правий захисник - Віктор Данищук (Прикарпаття)
Рух об’єктивно цілісніший та іменитіший за підбором кадрів, до того 
ж, більш досвідчений у першоліговій боротьбі. Не дивно, що гості 
«відвозили» прикарпатців, але вольові якості у них виявилися на 
рівні. За самовідданість відзначаємо Данищука - він кілька разів в 
останню мить переривав гострі простріли, а в одному з моментів 
прийняв на себе «мертвий» удар Копини.
.

центральний захисник - Роман Бочкур (Прикарпаття)
Стільки сил, як віддали івано-франківці заради перемоги над 
Рухом, інші команди не складають на алтар і за 3-4 матчі. 
Виділяємо Бочкура - досвідчений лідер оборони був надійним у 
захисті, виграв величезну кількість м’ячів як у повітрі, так і в 
низовій грі.
.

центральний захисник - Богдан Саламаха (Балкани)
лівий захисник - Владислав Ємець (Авангард)
правий півзахисник - Олексій Чичиков (СК Дніпро-1)
центральний  півзахисник - Сергій Кравченко (СК Дніпро-1)
центральний  півзахисник - Дмитро Скоблов (Авангард)
лівий півзахисник - Денис Островський (Оболонь-Бровар)
нападники - Владислав Нехтій (Колос), 
                        Олександр Акименко (Інгулець)
              тренер туру - Дмитро Михайленко (СК Дніпро-1)

26.08.2018  Першість України. Перша ліга. 6 тур
«ПРИКАРПАТТЯ» - «РУХ» - 1:0 (1:0)

Гол: Конкольняк, 4.
.

Прикарпаття: Новак, Данищук, Бочкур, Ковальчук, Яневич, 
Оринчак (Януш, 86), Боришкевич (Бойко, 65), Борисевич, Конкольняк 

(Квасний, 90+4), Дитко (Худобяк, 75), Цюцюра (Геник, 90+4).
Рух: Ільющенков, Бусько, Дуць, В.Білий, Писко, Копина

 (Заставний, 82), Б.Баранець (Брікнер, 70), Г.Баранець, Русин, 
Грисьо (Козак, 61), Батальський. 

Попередження: Яневич, 30, Борисевич, 55, Бочкур, 56 - 
Бусько, 32, Брікнер, 72.

.

26 серпня, 18:30. Івано-Франківськ. Стадіон «Рух». 2100 глядачів. +21 С
Арбітр: В.Запрутняк (Ужгород). Асистенти арбітра: І.Рибченко 
(Запоріжжя), Я.Поважний (Харків). 4-й арбітр: М.Липко (Івано-

Франківськ). Спостерігач арбітражу: Г.Бич (Київ).
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Володимир КОВАЛЮК, головний тренер "Прикарпаття":
- Ви самі бачите, команда б'ється, а виходить, що 

кожна гра "на жилах" - все по 1:0, чи програємо, чи 
виграємо. "Рух" вже два сезони грає в Першій лізі, 
там зібрані хороші футболісти, але це - футбол, в 
якому буває все. У них зараз невдачі, і у нас були 

невдачі. Сподобалась самовіддача футболістів, 
але найбільше сподобалась підтримка на стадіоні. 

.

Хочу вибачитись перед вболівальниками за кубкову поразку від 
"Миная". Думав, команда збереться після таких невдач. Програли ми 
по ділу, тут є і моя вина. Якби на моєму місці був тренер 50-60 років, то 
вийшли другим складом, як грали більшість команд у кубку, але мені 
хотілось виграти і перервати цю невдалу серію. Не вийшло...
.

- Що з реалізацією у Василя Цюцюри?
- Хороше питання. А що з реалізацією Романа Дитка, Ігора Худобяка? 
Знаєте, за що ми всі любимо футбол? Інколи грають великі команди, 
створюють багато моментів і не забивають. Той же Роналду за 
"Ювентус"... Гадаю, це просто питання часу. Свої голи вони ще заб'ють. 
Раніше ми сподівались завжди лише на Худобяка, але бачимо, що і у 
Дитка, і Цюцюри моменти є в кожній грі. Якщо вони почнуть забивати, 
нам буде легше. Сьогодні ми забили на один гол більше і перемогли. 
Такі ігри загартовують і нас, і нашого вболівальника.
.

Андрій КІКОТЬ, головний тренер "Руху":
- По-перше, я приємно вражений, що незважаючи на 

дощову погоду, на стадіон прийшло стільки вболі-
вальників, які підтримують свою команду. В свою 
чергу, десь хотілося, щоб у нас так само при-
ходили і підтримували. Вболівальники женуть 

"Прикарпаття" вперед, а з цього - і відповідна 
самовіддача гравців. За це їм великий респект!

Щодо самої гри, ми знову програли, мабуть настав вже такий час… 
Зараз приїду поговорю з президентом клубу, адже далі так продов-
жуватись не може, треба щось вирішувати. "Прикарпаття" сьогодні 
більше хотіло, не поступалось в боротьбі. У першій же контратаці нам 
забили гол. Ми також створили багато моментів, але забити не 
вдалось. Це футбол... Хто забиває на гол більше, той і виграє.
.
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У Горішні Плавні завітали івано-франківці, які здобули дві перемоги в 
шести турах, забивши при цьому лише два голи. У світлі цього, досить 
перспективним вийшов точний удар Романа Дитка, який наніс вже на 
18-й хвилині після скидки Оринчака в результаті навісу від Яневича - 0:1.
.

Цей гол не витікав з розвитку подій у дебюті, адже моменти частіше 
виникали біля воріт "Прикарпаття". Але блискуче в рамці діяв Андрій 
Новак. Господарі істотно здали і цілком могли пропустити ще один 
м'яч, коли небезпечно пробивав з гострого кута Конкольняк.
.

Тривожний дзвінок не був почутий і вже в наступному епізоді "Гірник-
Спорт" пропустив вдруге. Після флангової подачі зі штрафного Макси-
менко головою невдало зрізав м'яч, який Дитко буквально заніс за 
лінію воріт - 0:2. Ще до перерви господарі могли скоротити відставання, 
але Сікорський влучив у поперечину.
.

Те, що не вдалося Ігорю, вийшло в Євгена Лозового, який втік від 
захисників і пробив Новака в дебюті другого тайму - 1:2. У "Гірника-
Спорт" моменти виникали і після цього, найбільш активним був правий 
фланг. "Прикарпаття" також біля своїх воріт не затримувалося, раз по 
раз створюючи небезпеку на протилежному боці поля. 
.

На останніх секундах фарт був на боці гостей, вздовж лінії воріт яких 
м'яч літав, немов снаряд на полі бою. Але володіння Новака були немов 
зачаровані. Щоправда, подібне везіння не могло тривати вічно і на 
п'ятій компенсованій хвилині Андрій Фаюк все ж таки втілив у гол атаку 
господарів. Нічийний рахунок 2:2, який став закономірним по грі.
.

01.09.2018  Першість України. Перша ліга. 7 тур
«ГІРНИК-СПОРТ» - «ПРИКАРПАТТЯ» - 2:2 (0:2)

Голи: Лозовий (48), Фаюк (90+5) - Дитко (18, 42).
.

Гірник-Спорт: Данкович, Єфремов (Жениленко, 32), Аксьонов, Кравчук, 
Максименко (Власюк, 63), Корольков (Бафталовський, 76), Батюшин, 

Кіча (Фаюк, 79), Лозовий, Сікорський, Шевчук (Сидоренко, 85).
Прикарпаття: Новак, Данищук, Бочкур, Ковальчук, Яневич 

(Квасний, 69), Оринчак, Боришкевич (Бойко, 57), Борисевич (Януш, 
75), Конкольняк, Дитко (Худобяк, 59), Цюцюра (Веприк, 90+2).

Попередження: Максименко, 30, Кіча, 57 - Яневич, 13, 
Бойко, 62, Цюцюра, 67.

.

1 вересня, 17:00. Горішні Плавні. Стадіон «Юність». 600 глядачів. +32 С
Арбітр: Ю.Іванов (Донецька обл.). Асистенти арбітра: В.Федорок, 
Ю.Вашкевич (обидва - Чернігів).4-й арбітр: П.Плєшко (Кременчук). 

Спостерігач арбітражу: Ю.Буренко (Київ).
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Символічна збірна 7-го туру від  SportArena.com:
.

воротар - Роман Льопка (Зірка)
.

правий захисник - Євгеній Єфремов (Оболонь-Бровар)
центральний захисник - Олександр Жданов (Металіст 1925)
центральний захисник - Олександр Маткобожик (Зірка)
лівий захисник - Євгеній Шевченко (Оболонь-Бровар)
.

правий півзахисник - Євгеній Морозко (Колос)
центральний півзахисник - Юрій Батюшин (Гірник-Спорт)
лівий півзахисник - Олексій Збунь (Зірка)
.

нападник - Роман Дитко (Прикарпаття)
Молодий форвард отримав шанс проявити себе в основі, поки не 
забиває Худоб’як і дозаявлюють Барчука. І він своєю нагодою 
скористався. Після гольового пасу з Рухом він забив два м’ячі 
Гірнику-Спорт. Щоправда, обидва в Горішніх Плавнях були 
«контрольними пострілами» - спершу після удару головою 
Оринчака, потім - останній дотик при подачі штрафного. Але це 
також робота нападника і Дитко з нею справився.
.

нападник - Станіслав Куліш (СК Дніпро-1)
нападник - Олександр Деребчинський (Оболонь-Бровар)
.

Тренер туру - Сергій Ковалець (Оболонь-Бровар)
.

Окрім цього, 22-річний нападник "Прикарпаття" Роман Дитко
увійшов до символічної збірної 7-го туру сайту Footboom.com

Сергій ПУЧКОВ, головний тренер "Гірника-Спорт": 
- Можна сказати, що сьогодні ми як і втратили очки, так 

і здобули. Франківське "Прикарпаття" дуже мало 
пропускає, хоча й мало забиває. Це досить 
дисциплінована команда. У нас біда, звичайно, з 
реалізацією. Ще у перші двадцять хвилин ми 

могли забивати 1-2 м'ячі, і невідомо як би надалі 
складалась гра. Ми все розбираємо, розказуємо, і на 

тренуваннях, як діяти в тих чи інших ситуаціях, особливо при стандартах. 
Не можемо ж ми виходити замість футболістів, це їхній теперішній 
рівень, у гравців відсутня концентрація. Але все ж ми подякували 
хлопцям за те, що не здавались та врятували гру, програючи 0:2.
.

У перерві матчу вдалось налаштувати гравців, це дало результат, віді-
грали два м'ячі. Завжди важко грати з Івано-Франківськом, таке ж саме 
було у кубку з Вінницею. Команди із західного регіону відзначаються 
своїми бійцівськими якостями. Команди без суперзірок, але грають 
збалансовано та дисципліновано, б'ються до кінця, що і дає результат.
.

Зеновій ВАСИЛІВ, асистент гол. тренера  "Прикарпаття":
- Сьогодні гра була дуже цікава. Прикро, що виграючи 

0:2, ми все ж не змогли втримати перевагу. Трошки 
не дотерпіли, пропустили гол на 5-й компенсо-
ваній хвилині. Хотілося б подякувати хлопцям за 
самовіддачу. Свій відбиток десь залишила 

далека дорога, спекотна погода...
.

Ми готувалися до цієї гри, знали, що вона буде 
важкою. Можливо, перемога над "Рухом" нам дала поштовх. Раніше ми 
в трьох домашніх іграх не взяли жодного очка. Десь психологічно 
хлопців важко було зібрати і підготувати до матчу. І сьогодні могли 
перемогти, але "Гірник-Спорт" теж хороша команда, ми це знали. Хоча, 
звичайно, результатом ми не дуже задоволені. Пропустили б раніше, то, 
напевно, розраховували б на нічию. Але нічого не поробиш, це - футбол, 
Вашій команді я бажаю успіху .
.

Також далась взнаки відсутність головного тренера Володимира 
Ковалюка, який відбував одноматчеву дискваліфікацію, але він 
знаходився на трибунах і підтримував телефонний зв'язок. 7



- Є величезна різниця в плані погоди між різними частинами країни. За такої 
спеки нашим футболістам було дуже важко грати. Середній вік нашої команди 
- 30 років і такі погодні умови дуже важкі. Ми грали в Миколаєві, і також 
непогано провели перший тайм і не дотерпіли в другому. Програли 0:1, і ось так 
само втратили перемогу з «Гірником-Спорт». Плюс дорога тисячу кілометрів, 
плюс спека. В таких умовах грати в футбол дуже важко. Хотів би привітати нашу 
команду, вони б'ються і намагаються, вони дебютанти Першої ліги, і я думаю, 
що кожне очко для них на вагу «золота». Мені подобається те, що наші напад-
ники почали забивати, тому що у нас була така «суха» серія. Моменти мали, але 
не могли забити гол. Роман Дитко - молодий футболіст, забив два голи, і це нас 
дуже тішить. Ігор ще дуже багато, основна боротьба попереду.
.

- За що вас дискваліфікували, і ви не змогли бути присутніми на матчі?
- Через те, що дещо сказав арбітрам. Розумієте, коли дебютанти приходять в 
Першу лігу, судді думають, що це не команда і роблять те, що хочуть на фут-
больному полі. За домашню гру з «Колосом» арбітр поставив нам штрафний і 
судив, так би мовити, не дуже добре. Я йому висловив те, що я думаю про нього 
і те, як він повинен судити. Я не вживав нецензурної лексики. Сказав, що вдома 
так не судять, що можна судити по грі.
.

Те, як працював арбітр в матчі з «Гірником-Спорт», то до нього претензій ніяких 
немає. Він молодець, судив все що було і в нашу сторону, і в бік господарів. Все 
по-чесному, була напружена боротьба. Так, ми не дотерпіли, але щоб ми чи 
суперник пред'явили претензії до арбітра. Цього не було. Побільше б таких 
арбітрів було б у Першій лізі, тому що завжди нам важко - командам, які вийшли 
з Другої ліги. І коли ще допомагають три людини в «чорному», 14 грають проти 
одинадцяти... За це мене і дискваліфікували. Але добре, що наша команда 
впоралася з грою і без моєї присутності на тренерській лаві.
.

- Чому не грав з перших хвилин Ігор Худобяк?.
- У нього зараз психологічна яма, він дуже хороший бомбардир. Ігор забивав 
голи два роки поспіль у Другій лізі і думав, що Перша ліга - це те ж саме. Але 
тут все трохи інакше, тут набагато вище рівень захисників. У вас захисники - 
гренадери, з якими дуже важко боротися. І так кожна команда має двох 
хороших центральних захисників. Думаю, що Худобяк набере спортивну 
форму і доведе всім, що він хороший нападник, і всі його голи ще попереду! 
Нас зараз влаштовують два нападники - Цюцюра та Дитко. Це два молоді і 
швидкі футболісти. У них є бажання, хоча може і менше майстерності, ніж у 
того ж Худобяка. Щоб грати в футбол треба ще й багато бігати.

Володимир КОВАЛЮК: «Худобяк ще доведе, 
що він хороший нападник»

29 серпня склад МФК "Прикарпаття" поповнив 28-річний 
нападник Роман Барчук. Співпраця з кращим бомбар-
диром обласного чемпіонату розрахована до кінця 
сезону. Форвард, який свого часу захищав кольори 
бурштинського "Енергетика" у Першій лізі, виступатиме 
за Команду рідного краю під 90-им ігровим номером.
.

Відзначимо, що на обласному рівні Роман Барчук виграв 
"золоті" і "срібні" медалі чемпіонату, став володарем 
Кубка та Суперкубка Івано-Франківщини, а за підсум-
ками минулого сезону 2017/18 до титулу найкращого 
бомбардира (20 матчів, 27 голів) додав ще й звання 
кращого гравця чемпіонату області (за результатами 
рейтингового опитування тренерів команд-учасниць).
.

Ігрова кар'єра:
2007-12: "Енергетик" Бурштин - 83 матчі, 12 голів (Перша ліга)
2012-13: "Газовик" Богородчани - 51 матч, 31 гол
2014: "Ніка-Івано-Франківськ" - 22 матчі, 10 голів
2015: "Галичина-Бескид" Івано-Франківськ - 23 матчі, 15 голів
2016: "Тепловик" Івано-Франківськ - 18 матчів, 14 голів
2016-17: "Гал-Вапно" Галич - 25 матчів, 13 голів
2017-18: ФК "Галич" - 20 матчів, 27 голів

РОМАН БАРЧУК - ГРАВЕЦЬ «ПРИКАРПАТТЯ»
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Вічевий майдан
15 вересня (субота), 18:00

ВБОЛІВАЄМО ЗА КОМАНДУ РІДНОГО КРАЮ!
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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2018/19

БОМБАРДИРИ:
5 - Станіслав Куліш ("Дніпро-1"), Денис Кожанов ("Волинь"),
      Олександр Акименко ("Інгулець"),     
4 - Олег Синиця ("Металіст 1925").

4:2
1:0
2:0
5:0
3:0
6:0
1:0

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

9 тур - 15-16 вересня 2018

6 тур - 26-27 серпня 2018

Інгулець - Гірник-Спорт
- РухПрикарпаття 

Колос - Миколаїв
Дніпро-1 - Волинь
Балкани - Зірка
Авангард - Суми
Оболонь-Бровар - Агробізнес

7 тур - 1-2 вересня 2018

8 тур - 8-9 вересня 2018

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

Інгулець - Металіст 1925
Колос - Гірник-Спорт
Миколаїв - Рух
Оболонь-Бровар - Суми
Балкани - Агробізнес

 - ЗіркаПрикарпаття
Авангард - Дніпро-1

№ Команда I В Н П М'ячі О

Арбітр матчу: Роман БЛАВАЦЬКИЙ (Львів).

 Антон ІСАЄВ (Запоріжжя), Асистенти арбітра:

                                      Віталій СУКРАВЦЕВ (Бердянськ).

 Мирослав ЛИПКО (Івано-Франківськ).4-й арбітр:

 Сергій БЕРЕЗКА (Київська обл.).Спостерігач арбітражу:

*усі результати матчів за участі команди «Кобра» (Харків) анульовані

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

1 Дніпро-1 7 6 0 1 21-3 18

2 Волинь 7 5 0 2 13-9 15

3 Оболонь-Бровар 7 4 2 1 8-5 14

4 Авангард 7 3 3 1 13-5 12

5 Металіст 1925 6 4 0 2 11-4 12

6 Колос 6 3 3 0 7-2 12

7 Інгулець 7 3 1 3 9-9 10

8 Балкани 7 3 1 3 7-7 10

9 Миколаїв 6 2 2 2 3-5 8

10 Прикарпаття 7 2 1 4 4-6 7

11 Гірник-Спорт 6 2 1 3 8-15 7

12 Суми 7 2 1 4 7-20 7

13 Зірка 6 1 0 5 3-11 3

14 Агробізнес 6 0 2 4 1-7 2

15 Рух 6 0 1 5 2-9 1



1 тур Прикарпаття 0:1 Балкани 
2 тур Інгулець 0:1 Прикарпаття 
3 тур Прикарпаття 0:1 Авангард 
4 тур Прикарпаття 0:1 Колос 
5 тур Миколаїв 1:0 Прикарпаття 
6 тур Прикарпаття 1:0 Рух 
7 тур Гірник-Спорт 2:2 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 
16 тур Балкани -:- 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

П
Е

Р
Ш

Е
 К

О
Л

О
ПРИКАРПАТТЯ

10

воротарі
24 Іван Піцан 19.01.1990
26 Остап Вульчин 23.09.1992
54 Андрій Новак 06.12.1988

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
37 Андрій Слободян 11.01.1999
90 Роман Барчук 30.01.1990
96 Роман Дитко 21.08.1996

ЗIРКА

П
Е

Р
Ш

Е
 К

О
Л

О

11

воротарі
41 Роман Льопка 26.01.1997
74 Марк Медведєв 19.04.1998
96 Микита Зеленський 26.05.1998

захисники
3 Олександр Сафронов 11.06.1999

23 Олександр Маткобожик 03.01.1998
35 Назар Виздрик 27.04.1996
50 Олександр Дугієнко 05.09.1994
85 Микита Ходорченко 19.06.2000
97 Максим Коноваленко 13.07.2001

півзахисники
5 Дмитро Хорольський 13.11.1991
7 Максим Авер'янов 22.07.1997
9 Данііл Кондраков 19.01.1998
10 Іван Рудницький (к) 05.07.1991
15 Андрій Савіцький 09.12.2001
17 Артем Сьомка 18.02.1998
24 Кирило Павлюк 12.06.1999
37 Дмитро Нерубенко 19.06.1993
39 Ярослав Поплавка 16.10.1992
77 Дмитро Касімов 14.08.1999
90 Ігор Лопушенко 22.06.1999

нападники  
99 Олександр Бєляєв 04.10.1999
11 Олексій Збунь 09.06.1997
14 Михайло Боздаган'ян 15.11.1999
93 Станіслав Писарєв 23.11.2001

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

президент клубу - Максим Березкін

виконавчий директор - Андрій Перевозник

директор клубу - Сергій Кашуба

головний тренер - Андрій Горбань

тренери - Самір Гасанов, Олександр Кочура, 

 Артем Коледа, Олександр Ромашев

адміністратор - Ігор Резніченко

лікар - Станіслав Дубін, масажист - Микола Бабій



ЗАПРОШУЄМО НА НАСТУПНИЙ ДОМАШНІЙ МАТЧ 

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

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА. 10 ТУР

ПРИКАРПАТТЯ
ì. Iâàíî-Ôðàíê³âñüê

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