
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

30 травня 

 

30 травня - у цей день 1993 р. та рівно за 6 років – 1999 р. відбулися дві, схожі 

за змістом, дійовими особами та значенням, події – обидві футбольні, обидві за участі 

львівських «Карпат» та київського «Динамо», обидві відбулись у столиці України й 

за часів незалежності, та на переповнених стадіонах, зрештою – це були два фінали 

національного Кубку України з футболу, і в обидвох галичани поступились, хоча і 

надзвичайно сильному супернику... 

30 травня 1993 р. «Динамо», за присутності 47 тис. глядачів на 

Республіканському стадіоні, перемогло львів’ян з рахунком 2:1. Змарнувавши у 

першій половині гри 100-відсотковий шанс відкрити рахунок, галичани згодом, у 

кожному з таймів пропустили 2 голи, і лише у кінці поєдинку один гол (з пенальті) 

відквитали. Тодішній тренер «Карпат» Мирон Маркевич (що у подальшому – у різні 

роки - допоміг львів’янам, харківському «Металісту» та дніпропетровському «Дніпру» 

досягти неабияких успіхів в Україні та на євроарені), очоливши команду з сезону-

1992/1993, змінив майже повністю склад команди, додавши низку молодих 

талановитих виконавців, зокрема й з Галичини (наприклад, зі стрийської «Скали»). 

Львівські «Карпати» у тому сезоні успішно долали один за одним раунди Кубку 

України (сезон 92/93) і лише у фіналі поступились найтитулованішому українському 

клубу... Киян тоді тренував М. Фоменко. 

 30 травня 1999 року історія майже повністю повторилася – знову фінал Кубку 

України (на цей раз - сезон 98/99), знову Київ (стадіон НСК «Олімпійський»), аншлаг, 

та «все ті ж» на арені – «Динамо» та «Карпати». Відмінності - у тренерському штабі 

(киян очолював легендарний В. Лобановський, галичан – С. Юрчишин), складах 

команд (у столичному клубі з попереднього матчу грали лише Леоненко та Ребров, у 

львів’ян – воротар Стронцицький), та у рахунку (динамівці перемогли 3:0)... Не 

зважаючи на немалу «цифру» на табло, львівські «Карпати» у тому фіналі - до їхньої 

честі - виглядали гідно, зрештою тодішнє «Динамо» В. Лобановського, із Андрієм 

Шевченко та іншими гравцями високого рівня у складі, було надзвичайно сильним.  
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 До слова,  у тому пам’ятному фіналі 30 травня 1999 р., за участі «Карпат», 

були присутні 70 тис. уболівальників – на той час це був рекорд відвідуваності 

двобоїв внутрішнього календаря, і це вважаємо почесним і символічним для галичан... 
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