
Котел емоцій – дербі Уманського району – свято, що знову з 

уболівальниками нашого краю 

 
Попри часто номінально невтішні результати у передсезонних турнірах 

«Базис» впевнено увійшов в офіційний сезон. Схоже, саме через велику кількість 

контрольних ігор команда набула пристойної ігрової форми. В обох стартових 

матчах чемпіонату області було здобуто перемоги. Плюс паралельно «Базис» 

пробився до свого першого фіналу кубка області. Для цього у півфіналі потрібно 

було усунути «Альтаїр», якого багато хто до головних (наряду з «ЛНЗ-Лебедин») 

фаворитів сезону відніс. 

«УТК» ж взагалі цього сезону не програвав, включно з контрольними 

матчами. Правда, при цьому з кубка області «вилетіли» у другому раунді, не 

дотиснувши нового амбітного земляка. Та невдача лише додатково мобілізувала 

тепличників в стартових турах чемпіонату області. На відміну від минулого року 

осічок у перших двох турах не сталося. Хоча в обох випадках «УТК» здобула 

вольові перемоги. Що також свідчило – в цього колективу також немає проблем ні з 

характером, ні з фізичною формою.  

Отож, до очного протистояння, до дербі Уманського району  13 травня обидва 

колективи підійшли в максимальній бойовій готовності. А відтак очікувалося 

видовище і справжня битва. Те, що буде аншлаг на трибунах, можна було не 

сумніватися. І уболівальників було навіть більше ніж за кілька днів на 

півфінальному поєдинку кубка області. Трибуни навіть не всіх вмістили – багатьом 

довелося стоячи спостерігати за подіями. Тут варто відмити – попри дощ, що 

супроводжував більшу частину матчу, уболівальників не ставало менше і 

дискомфорту у них не виникало – це завдяки тому, що всі трибуни на стадіоні у 

Городецькому накриті. 
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Матч прогнозовано розпочався без якоїсь розвідки чи розкачування. 

Суперники знали один одного «як облуплені». З перших хвилин понеслося! Гості 

вже в стартові хвилини заробили право на кілька кутових. І другий вже приніс їм 

успіх – Дмитро Подколзін був кращим за всіх «на другому поверсі» після подачі 

справа! 0:1! 

 

 
 

Буквально тут же «Базис» відповів серією своїх навісів. І ледь не відігрався! 

На 7-й хвилині Сергій Янчук краще всіх розібрався у перенаселеній штрафній 

«УТК», але поцілив у поперечину! Але попри це все ж таки в дебюті матчу дещо 

краще виглядали номінальні гості. Їм вдалося заволодіти центром поля. 

Стратегічний плацдарм. До того ж дуже активно і продуктивно діяли обидва фланги 

тепличників. Справа це був Сергій Коломієць. А зліва – Сергій Троян, якому тренер 

довірив місце у стартовому складі. І це все втілилося у ще один забитий «УТК» 

м’яч. Коломієць обікрав суперника і тут же сам розігнав стрімку контратаку. Сергій 

прострілив зі свого флангу. Олексій Красніцький у стрибку м’яча не втримав (тут 

варто зазначити, що на цей момент вже йшов дощ і газон був слизьким). А 

Олександр Казанюк був першим на добиванні і розстріляв порожні ворота! 0:2!  
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Практично відразу граючий тренер «Базису» Сергій Янчук вдався до явно 

незапланованої заміни. Він зняв з гри центрального захисника Владислава 

Тастанкулова. А замість з нього вийшов досвідчений Федір Каплюченко. В 

минулому сезоні це був дуже важливий гравець побудови дій «Базису». Але 

буквально напередодні вчорашнього матчу він повернувся до України. І тренер 

вимушений був кидати його відразу у такий бій. 
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«Базис» не збирався здаватися. Гра продовжилася на зустрічних курсах! 

Трибуни шаленіли і отримували задоволення від видовища! 

На 27-й хвилині вже «Базис» міг мати зиск з кутового. Янчук пробивав 

головою з близької відстані. Але дещо схибив. А на 35 хвилині господарі ледь не 

скористалися … кутовим «УТК». Вони організували стрімку контратаку. Причому 

потрібно було враховувати, що тепличники атакували знову великими силами а 

відтак були вільні зони в їх обороні. На удар справа вивели Гріщенка. Але Юрій 

промахнувся. На 39 хвилині багатоходова комбінація «Базиса» завершилася ударом 

головою на дальній стійці. Поряд. 

Так перший тайм і завершився за рахунку 0:2. Гра була видовищна. Але 

можна було не сумніватися, що буде ще цікавіше. «Базис» не здасться. А «УТК» не з 

тих, хто буде грати на утримання рахунку. 

Другий тайм почався з вприскування адреналіну в кров всіх присутніх. На 49 

хвилині «Базис» організував контратаку (господарі діяли у своєму стилі, 

намагаючись максимально навантажувати суперника довгими передачами на 

швидкісних гравців лінії атаки). Але Віктор Єрошов «прочитав» епізод і своєчасно 

вибіг за межі штрафної і спокійно перехоплював м’яча. Але несподівано Віктор 

підсковзнувся! Сам же Єрошов у підкаті вибиває м’яча у Гріщенка, що помчав на 

порожні ворота! Але вибиває на Боднюка! Але той не поцілив у порожні ворота! Це 

було щось! Впевнений, що це помітно вплинуло на подальший перебіг гри. Я ж 

кажу – адреналіну порція зайшла. Спокій залишив серця тих, у кого міг там він 

бути. До того ж «Базис» освіжив свій атакувальний потенціал. Спочатку Давиденко 

замінив Попсуя, а згодом замість Боднюка вийшов Смілянець. І буквально відразу ці 

заміни спрацювали! Смілянець зробив навіс зліва і Давиденко на дальній штанзі 

головою спрямував м’яча під протилежну стійку! 1:2!Градус протистояння 

підіймався ще більше! 
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Буквально за дві хвилини тепличники могли вгамувати інтригу, що повстала 

на повен зріст. Роман Потапов обікрав опонента на своєму фланзі і промчав у 

штрафну. За тим відкотив м’яча під удар Олександру Казанюку. Але удар 

останнього прийшовся прямо у Красніцького! 
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На 70 хвилині небезпечно подавав зі штрафного справа Олександр Казанюк. 

Але м’яч у су толоці в штрафній таки знайшов шпарину і пролетів поряд зі 

штангою! За 5 хвилин вивели на удар Потапова. Знову в руки Красніцького! На 86-й 

хвилині вже «Базис» вдруге «пробачив» гостей. При штрафному виникла сутолока 

біля воріт Єрошова. І впритул бив хтось з гравців «Базису». Але не поцілив у 

ворота! 

Ну а на 90-й хвилині вже Коломієць мав ставити крапку в матчі. Цей 

невтомний півзахисник вирвався справа сам на сам з воротарем і встиг пробити. Але 

Красніцький врятував свою команду. Чим подарував своїм партнерам і 

уболівальникам ще пару хвилин надії. Які втім не матеріалізувалися у гол в 

протилежні ворота. 
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У важкому і дуже цікавому, насиченому матчі перемогу здобули тепличники. 

Переповнені трибуни дякували обом командам за подароване видовище. Обидва 

колективи продемонстрували високий рівень гри. І максимальну, замежну 

самовіддачу. Вийшло так. За англійської погоди була англійська гра при по-

англійські переповнених і заведених трибунах! 
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Подяка юним палким уболівальникам! 

 

 

За матеріалами сайту “Футбол Уманщини від Ігоря Соболенка” 

 

http://radikal.ru/

