
Свято футболу у Городецькому 

Стадіон в селі Городецьке на даний момент, напевне, найкращий 

стадіон для міні-футболу на Уманщині, побудований силами ФГ «Агрофірма 

«БАЗИС», за менш ніж рік свого існування провів не один десяток матчів 

найрізноманітнішого рівня. От і сьогодні, 19 травня тут стартував І 

Всеукраїнський турнір з міні-футболу серед ветеранів 60+. До села 

Городецьке з’їхалися кращі команди в своїй віковій групі. А саме: «Рішельє» 

Одеса, «Десна» Чернігів, «Енергія» Львів та місцева команда «Ветеран 

Уманщини» Умань.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Рішельє» Одеса - «Десна» Чернігів 3:1 (0:0). 

Перший ігровий день стартував із матчу між «Рішельє» Одеса та 

«Десна» Чернігів. В першій половині гри одесити досить впевнено 

контролювали м’яча та мали невелику перевагу. Проте «Десна» досить 

впевнено захищалася та, навіть, декілька раз небезпечно вибігала в 

контратаку.  

У другій половині гри одесити збільшили натиск на ворота команди з 

м.Чернігів і змогли забити три м’ячі. І хоч «Десна» один м’яч і відквитала, та 

все ж не змогла завадити здобути першу перемогу команді «Рішельє».  

 

 
 

 

«Енергія» Львів - «Ветеран Уманщини» Умань 2:5 (1:3) 

 

  Команда з Умані досягла потрібного результату вже в першому таймі. 

Але, тричі відзначившись у воротах львів’ян, вона все ж таки пропустила 

один м’яч. 

У другому таймі львівяни кинулись активно рятувати гру, це було 

помітно вже по тому, що їх голкіпер, здавалося, провів більше часу на 

половині поля уманчан, ніж в рамках своїх воріт. За це «Енергія» і 

поплатилася. Після чергового підключення воротаря до атаки, уманчани 

вибігли в швидку контратаку, де вже не було кому завадити нападнику 

«Ветерану Уманщини» влучити в порожні ворота. Наприкінці гри команда зі 

Львову все ж таки змогла забити ще один м’яч, натомість уманчани забили 

гол-близнюк попереднього, встановивши таким чином кінцевий рахунок 2:5. 



 
 

На цій ноті і було закінчено перший ігровий день, який залишив по собі 

лише позитивні враження. Всі гравці, не дивлячись на свій поважний вік, 

показали високий рівень гри та змогли продемонструвати дійсно цікавий 

футбол.  

 

20 травня 2017 року на міні-футбольному полі села Городецьке 

відбувся другий ігровий день І Всеукраїнського турніру з міні-футболу серед 

ветеранів 60+. 



Старт ігрового дня розпочався урочистою церемонією відкриття. 

Вступне слово сказали почесні гості: заступник голови районної ради – 

Бабкін Петро Андрійович, начальник відділу освіти – Бондар Борис 

Борисович. Заключне слово було надано організатору турніру Володимиру 

Олексійовичу Осадчому. Після його виступу капітанами команд було піднято 

прапор України та оголошено про початок першого на сьогодні матчу між 

командами тріумфаторами попереднього ігрового дня.  

 

 
 

 

«Рішильє» Одеса – «Ветеран Уманщини» Умань 2:1 (2:1) 

 

Голи: Хмарський (15’), Посмітний (15’) – Шпанко (14’)  

«Рішильє»: Хмарський, Губанов, Лимарь, Посміний, Кушнір, Андреєв, 

Бодопрост. 

  «Ветеран Уманщини»: Шпанко, Бродецький, Пишнюк, Рура, Плюта, 

Бебрукартліс, Шумада, Осадчий, Данченко, Добровецький. 

«Рішильє» розпочав матч із позиції сили, багато контролючи м’яча та 

майже всім складом перебуваючи на половині поля уманчан. Але, як часто 

трапляється у футболі, саме команда яка атакує отримала гол до своїх воріт. 

На чотирнадцятій хвилині Шпанко Сергій вдало підключився до атаки та 

відкрив рахунок у матчі. На жаль для «Ветерана Уманщини» Одесити за дві 

наступні атаки спромоглися не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. 

Відзначилися Посмітний Микола та лідер одеситів Хмарський Микола.  

В другій половині гри жодна з команд не змогла відзначитися. Одесити мали 

невелику перевагу, натомість уманчани дуже добре захищалися. 

 

 

 



«Енергія» Львів – «Десна» Чернігів 2:4 (1:1) 

 

Голи: Добуш (3’), Срогуш (28’) – Борисенко (14’), Антонов (16’, 24’), 

Стоян (30’) 

«Енергія»: Трусевич, Кіщак, Добуш, Лапіцький, Биркович, Срогуш, 

Шилячко. 

«Десна»: Бурчик, Стоян, Антонов, Борисенко, Осованьчук, Сидун, 

Білецький.  

Матч розпочався за невеликої переваги Чернігова, проте Львів досить 

швидко вирівняв гру та зміг забити гол вже на третій хвилині. Після 

небезпечної атаки львів’ян першим на добиванні був Добуш, який чудовим 

дальнім ударом зміг пробити голкіпера чернігівщан. Далі послідувала рівна 

гра з почерговими моментами біля обох воріт. Але вже на тринадцятій 

хвилині гри «Енергія» небезпечно зіграла в своєму штрафному майданчику, 

за що і була покарана призначенням пенальті, яке реалізував Борисенко.  

Після перерви «Десна» суттєво додала у грі, таким чином забивши гол у 

ворота суперника на шістнадцятій та двадцять четвертій хвилині. Львівяни 

до останніх хвилин не здавалися та великими силами наприкінці гри пішли в 

атаку, завдяки чому спромоглись на двадцять восьмій хвилині встановити 

рахунок 2:3. Та все ж останнє слово залишилось за командою з міста 

Чернігів. Скориставшись черговим підключення львівського голкіпера до 

атаки Стоян встановив кінцевий рахунок 2:4. 

 

 
 

 

 

 

 



«Ришельє» Одеса – «Енергія» Львів 5:3 (3:0) 

 

Голи: Кушнір (2’), Андреєв (6’), Хмарський (12’, 27’, 30’) - Срогуш 

(21’), Лапіцький (23’),Беркович (24’) 

«Рішильє»: Хмарський, Губанов, Лимарь, Посміний, Кушнір, Андреєв, 

Бодопрост. 

«Енергія»: Трусевич, Кіщак, Добуш, Лапіцький, Биркович, Срогуш, 

Шилячко.  

Одеситам було достатньо нічиєї у матчі з львів’янами для перемоги в 

турнірі, і вже до перерви вони вели в матчі з дуже комфортним рахунком 3:0, 

що робило другий тайм простою формальністю. 

У другому таймі «Енергія», скориставшись розслабленістю «Ришельє», 

ледь не зробила сенсацію за три хвилини зробивши рахунок 3:3.Та все ж 

кінцівку виграли одесити, які змогли ще двічі відзначитися до фінального 

свистка. Таким чином, «Ришельє» Одеса, дякуючи вольовій перемозі над 

львів’янами, стали переможцями І Всеукраїнського турніру з міні-футболу 

серед ветеранів 60+.  

 

 
 

«Ветеран Уманщини» Умань – «Десна» Чернігів 2:1 (0:0) 

 

«Ветеран Уманщини»: Шпанко, Бродецький, Пишнюк, Рура, Плюта, 

Бебрукартліс, Шумада, Осадчий, Данченко, Добровецький. 

«Десна»: Бурчик, Стоян, Антонов, Борисенко, Осованьчук, Сидун, 

Білецький.  

На відміну від попереднього матчу, в якому по суті нічого не 

вирішувалося, матч між «Ветераном Уманщини» та «Десною» вирішував 

долю другого місця в турнірі. З огляду на таку відповідальність, в першій 



половині гри команди грали дуже обережно, боячись пропустити 

небезпечний контр випад, суперники надавали перевагу захисту над атакою.  

Другий тайм розпочався приблизно тим самим ключем, проте завдяки 

індивідуальній майстерності рахунок був відкритий «Ветераном Уманщини». 

Чернігівщанам, по суті, вже не було що втрачати і вони пішли в атаку усіма 

своїми силами. Після цього команди обмінялися голами в ворота один 

одного. 

 

  
   

Хочеться завершити огляд другого ігрового дня словами Бондаря 

Бориса Борисовича, які пролунали сьогодні на відкритті : «У спорті, як і в 

коханні – вік не завада!». Учасники Всеукраїнського турніру, який був 

проведений цими вихідними в с. Городецьке, можливо не дуже молоді за 

віком, але молоді та сильні духом.  

 

І «Ришельє» Одеса 9 очок. 

ІІ «Ветеран Уманщини» Умань 6 очок. 

ІІІ «Десна» Чернігів 3 очка.  


