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Головний арбітр матчу: Дмитрук Ярослав Васильович, місто Рівне, дата народження - 06.09.1964. У 
поточному сезоні матчі за участю ФК «Гоща-АМАКО» обслуговував двічі. В обох матчах гощанці 

зустрічалися із «Соколом» (Садове) та здобули дві перемоги - 2:0 та 3:1.  В цих іграх Ярослав Дмитрук 
показав одинадцять жовтих карток - шість суперникам і п’ять гравцям ФК «Гоща-АМАКО». 

В 2011 році за плечима цього головного арбітра ще два матчі за участю команди із Гощі - гостьові поєдинки 
із рівненською «Славією», який закінчився унічию 1:1 та з оржівським «ОДЕКом», в якому гощанці 

поступилися з результатом 1:3. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ ГРАВЕЦЬ АМП. Д. НАР. І ХВ ГОЛ ГП ЖК ЧК

17 Андрійчук Юрій Зах 27.04.1981 8 293 4 2 0 1

7 Богданов Віталій Пвз 22.02.1990 13 982 3 3 2 0

9 Буркалець Віталій Пвз 08.07.1992 11 173 1 1 0 0

11 Буркалець Олег Нап 05.06.1984 18 1549 12 8 2 0

8 Васильєв Вадим Пвз 10.02.1975 16 1135 5 4 2 0

22 Дем'янець Олексій Глк 12.01.1984 14 914 0 0 0 0

14 Дмитрук Олександр Зах 13.02.1984 17 1530 0 0 0 0

16 Жук Андрій Зах 01.03.1985 15 1347 0 1 5 0

7 Завіруха Віталій Пвз 06.10.1986 5 378 0 1 3 0

18 Коломієць Анатолій Зах 18.03.1976 12 722 2 1 1 0

19 Лавренюк Василь Пвз 10.01.1989 11 965 6 2 3 0

15 Лаврук Олександр Зах 11.02.1987 10 507 0 0 1 0

6 Луцюк Дмитро Зах 23.12.1990 17 1429 3 2 5 0

20 Любар Олександр Нап 20.01.1988 18 1229 6 4 3 0

4 Панасюк Віктор Пвз 17.07.1983 14 199 0 0 1 0

12 Сержанюк Олексій Зах 04.11.1985 17 1413 0 0 5 0

13 Ткачук Володимир Пвз 21.03.1983 17 1377 0 4 5 0

1 Фокін Микола Глк 11.02.1983 9 661 0 3 1 0

33 Харчук Вадим Глк 28.02.1990 1 45 0 0 0 0

5 Хомончак Володимир Пвз 03.02.1992 17 857 5 0 1 0

2 Штундер Василь Пвз 14.01.1979 12 113 0 0 0 0

23 Ярощук Андрій Глк 26.06.1989 0 0 0 0 0 0



ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ 2012 

16 тур. 23 вересня
"ОДЕК" (Оржів) - "Сокіл" (Радивилів)                                            – 0:0
 "Енергія" (Володимирець) - "Авангард-2010" (Рівне)                   – 3:3
 "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) - "РОКО-Зоря" (Зоря)                     – 1:1
 "Маяк" (Сарни) - "Волинь-Цемент" (Здолбунів)                       – 10:0
 "Славія" (Рівне) - "Сокіл" (Садове)                                              – 4:1

"Волинь" (Здолбунів) - ФК "Гоща-АМАКО" - 0:1 (0:0)

23.09.2012. 16 тур. Здолбунів. Стадіон "Колос". 100 глядачів. 
Суддя: Олександр Ганіченко (Рівне).

Гол: Лавренюк Василь, 60 (0:1)

ФК "Гоща-АМАКО": 1.Дем'янець Олексій; 14.Дмитрук Олександр; 
16.Жук Андрій; 12.Сержанюк Олексій; 6.Луцюк Дмитро (15.Лаврук 

Олександр, 43); 13.Ткачук Володимир; 7.Завіруха Віталій 
(8.Васильєв Вадим, 76); 20.Любар Олександр; 5.Хомончак 
Володимир (17.Андрійчук Юрій, 80); 19.Лавренюк Василь; 

11.Буркалець Олег (к) (9.Буркалець Віталій, 90)
Середній вік команди: 26,7 років.

Попередження: Бондарук Олег, 7; Микитин Роман, 67 - 
 Сержанюк Олексій, 86.

Минулої неділі вдруге за три останні тури ФК «Гоща-АМАКО» 
зустрічався з представником Здолбунова. Тому, згадуючи про 
попередній, далеко непростий, матч проти «Волинь-Цемента», були 
резони перейматися підсумковим результатом поєдинку з черговою 
«Волинню». Як виявилося дещо пізніше – не даремно.
Гощанці прибули до «цементного центру» Рівненщини у статусі 
фаворитів, встигши, навіть, деякий час побувати на другому місці в 
турнірній таблиці чемпіонату області (до перемоги «ОДЕКа» у 
пропущеній грі проти «Авангарда-2010»). Тому було цілком логічним, 
що саме гості почали звітну зустріч «першим номером», сподіваючись 
вже у стартові хвилини закріпити ігрову та територіальну перевагу 
забитими м'ячами. Не вийшло…
«Родзинкою» стадіону «Колос», що є домашньою ареною «Волині», 
було і є мінімум зручностей для футболістів та глядачів та газон, який 
лише за деяких умов можна вважати більш-менш рівним. Додайте до
 цього  не  слабкий  т акий  в і терець  т а  
місцерозташування у чистому полі – і можна цілком 
зрозуміти, що за подібних умов ведення 
конструктивної гри буде межувати з подвигом. Що 
б там не говорили про однаковість поля для обох 
суперників, проте «відбиватися» за таких умов, все 
таки, легше, аніж результативно атакувати. Саме це 
нам продемонстрував перший тайм гри «Волинь» - 
ФК «Гоща-АМАКО». Гості боролися із суперником 
та полем, господарі грамотно захищалися, час-від-
часу знаходячи сили на контрвипади. Не можна 
сказати, що гра йшла без моментів, проте її темп, 
відверто, не радував. Хоча й за такого перебігу 
подій гощанці повинні були відкривати рахунок – 
Віталій Завірюха отримав вчасну передачу від 
Василя Лавренюка у центральну зону і мав усі 
шанси вийти віч-на-віч із голкіпером «Волині», 
проте центральний хавбек гостей аж занадто довго 
приймав рішення, що робити з подібним 
подарунком долі, тому всю гостроту моменту звели 
нанівець своєчасні дії захисників здолбунівчан. 
Крім того, достроково, ще у першому таймі, 
змушений був полишити поле правий захисник ФК 
«Гоща-АМАКО» Дмитро Луцюк, якому в одному із 

 Завіруха 
Віталій, 11; Ткачук Володимир, 63;

зіткнень розбили ніс. Замінив постраждалого на правому фланзі 
оборони «свіжоспечений» молодожон Олександр Лавренюк (з фактом 
одруження, до речі, його ще раз вітає керівництво клубу та партнери 
по команді).
По перерві справи на полі в гощанців пішли значно веселіше. Певно, 
давали взнаки чуйні тренерські корективи, зроблені під час паузи між 
таймами матчу. Та й відсутність прийнятного результату вже почала 
всерйоз нервувати самих підопічних Володимира Новака. Чергова із 
масованих атак ФК «Гоща-АМАКО» на «барикади» «волинян» 
завершилася подачею у ворожий штрафний майданчик, після якої 
м'ячем заволодів лівий «хавчик» гостей Василь Лавренюк. 
Півзахисник гощанців у цьому епізоді проявив повну 
холоднокровність та розсудливість і з середньої дистанції пробив 
точно й сильно в ближній кут воріт команди із Здолбунова – 0:1. 
Після цього вищеозначений Лавренюк міг повторити свій успіх, проте 
після розіграшу штрафного удару, перебуваючи у схожій ситуації, 
забарився із завершальною стадією атаки та змарнував нагоду 
закріпити успіх свого клубу.
Зрозуміло, що пропущений гол освіжаюче подіяв на «Волинь», гравці 
котрої несподівано згадали, що також вміють атакувати. Відтак гра 
пішла жвавіше, на зустрічних курсах. Чим менше залишалося часу до 
фінального свистка головного арбітра, тим настирнішими ставали 
намагання господарів погіршити настрій «кіперу» гощанців Олексію 
Дем'янцю та його колегам у «біло-синій» формі. Апогею натиск 
«Волині» досягнув за кілька хвилин до завершення матчу, коли після 
удару головою когось із здолбунівчан шкіряна куля просвистіла в 
«інтимній» близькості від верхнього кута «рамки» воріт ФК «Гоща-
АМАКО».
В підсумку, гощанці взяли планові три очки та знову повернули собі 
друге місце у чемпіонаті – оржівський «ОДЕК» несподівано поділив 
очки у домашній грі з радивилівським «Соколом».

БОМБАРДИРИ ЧЕМПІОНАТУ: 

1. Жданюк Сергій, «Енергія» - 15 (4 з пенальті).
2. Газицький Віктор, «ОДЕК» - 13 (1) .
3. Гайдук Володимир, «Сокіл» Садове - 12 (3).
4. БУРКАЛЕЦЬ ОЛЕГ, ФК «ГОЩА-АМАКО» - 11.
5. Примак Сергій, «Маяк» - 9.

СЬОГОДНЯШНІЙ СУПЕРНИК - 
 “СЛАВІЯ” (РІВНЕ)

Загальна інформація: футбольна ко-
манда “Славія” сьогодні представляє 
обласний центр - місто Рівне. Хоча на 
світанку свого існування базувалася і 
захищала честь села Велика Омеляна 
Рівненського району. Успіхи та 
здобутки, втім, як і саме існування 
команди, тісно пов’язані з незмінним 
президентом клубу - Гориславом 
Литвинчуком. 

Здобутки Три сезони «Славія» 
виступала у чемпіонаті Рівненського 
району.  В 2005 ставши чемпіоном 
«Славія» перейшла до обласних 
змагань.
 В другій лізі команда затрималась не на довго, ставши чемпіоном в 
дебютному для себе сезоні 2006 року.  З 2007 «Славія» переїжджає до 
Рівного, і носить назву «Буран-Славія». Перший сезон у першій лізі 
Чемпіонату Рівненської області команда закінчує шостою. У 2008, 
відкинувши приставку «Буран», «Славія» до останнього бореться за 
бронзові медалі чемпіонату, втім в заключному  турі програє своєму 
головному конкуренту «Случу» з Березного, і задовольняється 
четвертою сходинкою турнірної таблиці.  2009 рік став «золотим 
сезоном» для «Славії». Команда розпочинає рік з перемоги на 
обласному Меморіалі Володимира Шморгуна на призи газети «Вільне 
слово» (це неофіційний «зимовий» чемпіонат області), далі одна за 
одною кувалися перемоги у чемпіонаті та Кубку області. Знову 
головний конкурент «Славії» був березнівський «Случ»,  який 
лідирував протягом всього чемпіонату, але потужний фініш «Славії», і 
осічка «Случа» в останньому турі, приносить золоті медалі саме 
рівненській команді. За увесь чемпіонат 2009 «Славія» не програла на 
полі жодного разу. В Кубку Рівненської області «Славія» дісталася 
півфіналу. Сезон 2010 «Славія» розпочала з повторної перемоги у 
Меморіалі Володимира Шморгуна.  Згодом рівняни завоювали перший 
в історії Суперкубок Рівненської області, в драматичному поєдинку 
перегравши свого принципового суперника «ОДЕК».  Захистити титул 
чемпіона команді не вдалося, «Славія» завершила змагання на п’ятому 
місці турнірної таблиці. В Кубку Рівненської області «Славія» дісталася 
фіналу, про те, програла з мінімальним рахунком оржівському 
«ОДЕКу». 

Відносини:                              дванадцять і гор ( +3=4-5; 14:13)

Матч №1. Меморіал Шморгуна. 13.03.07  ФК “Гоща” - “Славія” (Омеляна)    - 1:1

Матч №2. Турнір Лановця. 06.04.08  ФК “Гоща-АМАКО” - “Славія” (Рівне)   - 1:1

Матч №3. Чемпіонат області. 03.05.09 “Славія”  - ФК “Гоща-АМАКО”           - 1:0

Матч №4. Чемпіонат області. 23.08.09  ФК “Гоща-АМАКО” - “Славія”           - 0:0

Матч №5. Чемпіонат області. 20.06.10  ФК “Гоща-АМАКО” - “Славія”            - 3:1

Матч №6. Чемпіонат області. 17.10.10 “Славія”  - ФК “Гоща-АМАКО”            - 1:4

Матч №7. Чемпіонат області. 26.06.11 “Славія”  - ФК “Гоща-АМАКО”            - 1:1

Матч №8. Товариська гра. 06.08.11 “Славія”  - ФК “Гоща-АМАКО”                  - 0:2

Матч №9. Чемпіонат області. 06.08.11  ФК “Гоща-АМАКО” - “Славія”             - 0:2

Матч №10. Мем.Шморгуна. 18.03.12  ФК “Гоща-АМАКО” - “Славія” (Рівне)  - 1:2

Матч №11. Кубок області.  09.05.12  “Славія”  - ФК “Гоща-АМАКО”                - 2:1

Матч №12. Чемпіонат області.03.06.12 “Славія”  - ФК “Гоща-АМАКО”           - 1:0

 

Турнірна таблиця після 16 туру 

М Команда І В Н П Мз Мп Р/М О 

1 "Славія" (Рівне) 16 12 4 0 37 11 +26 40 

2 ФК "ГОЩА-АМАКО" 16 11 1 4 44 19 +25 34 

3 "ОДЕК" (Оржів) 15 10 4 1 34 10 +24 34 

4 "Маяк" (Сарни) 16 7 5 4 32 20 +12 26 

5 "Сокіл" (Садове) 16 6 6 4 29 23 +6 24 

6 "Енергія" (Володимирець) 16 5 6 5 30 29 +1 21 

7 "РОКО-Зоря" (Зоря) 15 6 3 6 24 23 +1 21 

8 "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 16 4 5 7 17 27 -10 17 

9 "Волинь" (Здолбунів) 16 4 4 8 21 28 -7 16 

10 "Сокіл" (Радивилів) 16 4 4 8 16 23 -7 16 

11 "Авангард-2010" (Рівне) 16 3 4 9 21 30 -9 13 

12 "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 16 0 0 16 9 71 -62 0 
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