
Святкове шаленство відкриття сезону від “УТК” 

 
Ну ось і в ФК “УТК” дочекалися свята відкриття сезону на власному стадіоні. 

Дійство відбулося 6 травня. До цього тепличники провели вже три офіційних і ряд 

контрольних матчів. І все на виїзді. Інколи на Уманщині, але не на рідному стадіоні. 

А вдома – то є вдома! І тепличники дуже хотіли влаштувати свято для своїх 

прихильників! Тривалий час велися роботи по доведенню футбольного газону до 

ідеального стану (про те як працювали спеціально запрошені спеціалісти в 

Родниківці і в Паланці я раніше розповідав – багато арен професійних клубів 

позаздрили б такому ставленню до себе). Особливу увагу приділялося залученню 

уболівальників на трибуни. При цьому акцент було зроблено на те, щоб на гру 

прибули максимально мешканців багатьох сіл району. Шкільні автобуси доставляли 

дітей і не тільки до Паланки. Традиційно був організований автобус і з Умані. Тим, 

хто таки відгукнувся на заклики і відвідав матч, було передбачено не лише 

можливість пасивно переглянути гру. Самим активним передбачалися призи! Про це 

оголошувалося під час матчу. І організатори слова дотрималися! Крім того, було 

передбачені конкурси в перерві зустрічі. Можна було показати футболістам як 

потрібно грати)))) Самі вправні також були винагороджені! Коротко – В ПАЛАНЦІ 

ДУЖЕ СТАРАЛИСЯ І СТВОРИЛИ СПРАВЖНЄ СВЯТО ФУТБОЛУ! І розкрию 

секрет – то не разова акція! 

 

 
Виступ Голови Уманської районної ради Супрунець О.А. 
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Виступ керівника ПОСП УТК і одноіменного футбольного клубу Гордія М.В. 

 

 
Виступ сільського голови с.Паланка Кучеренка П.Ф. 

 

Перед початком матчу відбулася церемонія відкриття чемпіонату (це, 

повторюся, був перший домашній матч «УТК»). Капітани обох команд, Анатолій 

Вовк та Дмитро Казанюк, підняли над стадіоном державний прапор під звуки гімну 
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України. За тим до присутніх звернулися Голова Уманської районної ради 

Супрунець Оксана Анатоліївна, керівник ПОСП УТК та однойменного футбольного 

клубу Гордій М.В., сільський голова Паланки Кучеренко П.Ф. В усіх виступах 

відмічався той прогрес футбольної Уманщини, який всі мають можливість 

спостерігати останніми роками, якість футбольної інфраструктури на Уманщині, яка 

продовжує розвиватися і покращуватися. А також висловлювалася надія і 

побажання, що нарешті закінчиться клята війна на Сході нашої країни і прийде 

такий бажаний мир. В світлі сказаного ініційовано УТК було вручення волонтерам 

коштів для лікування пораненим бійцям АТО, що той мир такою дорогою ціною для 

нас всіх здобувають. Кошти були передані капітанами обох команд. У відповідь 

була висловлена подяка і відзначено, що керівництво УТК з перших днів війни 

завжди надавало допомогу нашим воїнам. Від себе лише додам, що попри якісь 

драматичні чи непередбачені сюжети на футбольних полях, вирішальні для нашої 

країни, для кожного нас події відбуваються, нажаль, на полях боїв а не зелених 

газонах.  

 

 
Благодійну допомогу на лікування поранених бійців АТО отримала з рук капітанів 

команд представник волонтерів Уманщини 
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Юних уболівальників заводили аніматори. 

Ну а за тим прийшла черга головних винуватців сьогоднішнього свята – 

футболістів. Керівник «УТК» Олександр Казанюк аж ніяк не страждав недооцінкою 

сьогоднішнього суперника. Він звертав увагу свої підопічних, що команда з 

Степанців намагається демонструвати організований футбол. «Росава-Наша Ряба» 

старається виходити з складних ситуацій через пас. А відтак господарі мали не дати 

часу їм для прийняття рішень і змусити відмовитися від своєї гри. Але допоки дехто 

з гравців господарів входив в гру, саме гості змогли створити перший небезпечний 

момент. Але Віктор Єрошов здійснив сейв після удару Івана Волошенка справа. Цей 

дзвіночок не був почутий тими, хто мав почути. І буквально за дві хвилини з тієї ж 

зони трапився гол у ворота господарів. Тепер пробивав Олексій Конюша і голкіпер 

був вже безсилий. Відчувалося, що Олександр Дяченко, що замінив Євгена Лута на 

місці правого захисника (після травми в Чорнобаї тренер змушений був поберегти 

молодого гравця), невпевнено розпочав матч. Та і Микола Чернишенко в тому 

епізоді не зіграв належним чином. Початок був приголомшливим для господарів та 

численних глядачів. Але ні гравці ні уболівальники не «поплили». Перші 

максимально збільшили швидкості, другі максимально накрутили дицебели свого 

скандування.  
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Вже на 13 хвилині герой першого туру Роман Потапов мав чистий вихід один 

на один з воротарем. Але не переграв Олексія Сорокіна. Ще за дві хвилини той таки 

Роман головою замикав подачу на ближній штанзі після подачі Коломійця. Знову 

безрезультатно! На 23-й хвилині вже Віталій Горобець вивів Романа на побачення з 

воротарем. Той встиг прокинути повз воротаря. Мимо дальньої стійки. Наскільки в 

Чорнобаї коефіцієнт корисної дії Романа був супермаксимальним (100-процентним 

– 4 голи в чотирьох моментах!!!), настільки сьогодні все було навпаки! Нібито 

Роман в Чорнобаї відстріляв всі бойові набої а на Паланку залишилися холості! Ну 

буває… 
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На марші фансектор з Собківки, який не зміг повністю поміститися в автобус 
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А це музичний супровід і підтримка від Собківки 

 

Тим часом шквал атак «УТК» не припинявся! Але м’яч вперто не йшов у 

ворота суперника! На 27 хвилині чудово зіграв дебютант господарів Андрій 

Кальченко. Він завдав чудового удару із-за штрафної. Але м’яч поцілив у 

поперечину! Ще через дві хвилини Володимир Олефір гарно пробивав головою. 

Вже повз голкіпера. Але виручив захисник! І таки господарі свого добилися. Дмитро 

Казанюк кинув у черговий прорив Сергія Коломійця. Той справа прострілив і 

Олександр Казанюк у стрибку випередив захисника і зрівняв рахунок! 1:1. 
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Господарів не зупинити. На 40-й хвилині Роман Потапов ледь головою не 

випередив голкіпера. Але Сорокін за штрафною на мить був першим. За хвилину 

вже захисник на долю секунди був першим за Олександра Казанюка. Ще хвилина і 

вдруге лише поперечина рятує гостей! Знову Олефір кращий на другому поверсі 

після кутового. А на 45 хвилині не вдалося реалізувати практично вихід сам на сам 

Олександру Казанюку. Так і пішли на перерву за нічийного рахунку і при зливі 

моментів біля воріт гостей. 

 

 
 

А в перерві уболівальникам не було надано шанс нудьгувати! Дітлахів 

веселили аніматори. А чоловіки розважалися в конкурсі прямо на полі! 
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Перший же удар ледь не виявив першого переможця – Єгор Казанюк поцілив 

у поперечину а від неї м’яч опустився на лінію воріт! 
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І босоніж били... 

 

 
І ветерани били з Маньківщини... 
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А переміг один з лідерів “Ятрані” початку 2000-х Віктор Петрович Устенко! 

 

 
І отримав обіцяний приз! 
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Другий тайм розпочався так, що ніби не було перерви. Вже на 51 хвилині 

Сорокін кінчиками пальців перевів м’яча над поперечиною після удару зльоту 

Олександра Казанюка. За хвилину після кутового Дмитро Подколзін виграв 

«повітря» – поряд! 

Але поступово гості змогли потушити «пожежу» біля свої воріт. Тиск 

господарів не зменшувався. Але щілини в обороні Степанці законопатили. І навіть 

пробували упіймати господарів, що змушені були оголяти тили. Кілька разів було 

досить для гостей перспективно. В одному з епізодів навіть гравець після падіння на 

газон ну дуже вже благаюче підіймав очі на арбітра. Не знаю чи був там контакт, але 

навіть із-за протилежних воріт (де я вже ловив свої кадри) було очевидно, що 

нападник, ну скажемо так, - не проти був сам впасти. Минулого року в Степанцях 

нападники «Росави-Нашої Ряби» також демонстрували акторські здібності. Але тоді 

власна лава запасних добре «напхала» за такі спроби. Взагалі відмічу, що 

керівництво команди «Росава-Наша Ряба» під час матчу у Паланці максимально 

вимагало дисципліни від своїх гравців. Втім і самі гравці за якісь межі дозволеного 

не виходили і близько. «Росава-Наша Ряба» не відноситься до фаворитів нашого 

чемпіонату, але викликає симпатію. Саме такі середняки піднімають рівень турніру 

не менше аніж його лідери. Це вкотре говорить про те, що знову чемпіонат області 

буде дуже цікавим і непередбачуваним. 
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Дітлахи як могли гнали вперед свою команду! В тому числі і своїм прикладом – ні 

на мить не зупинятися! 

 

 
Дмитро Подколзін помчав до трибун святкувати гол, що вивів вперед господарів! 
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Легіонери з Польщі Мікола Малютіновський (на фото) та Італії Серджіо Трояні 

показали, що після повернення вони повні сил принести користь своїй команді! 

 

 
Михайло Павленко знімає питання про переможця! 3:1! 

 

Ну а тим часом головний тренер господарів максимально посилював 

атакувальний потенціал команди. Було кинуто в бій спочатку Сергія Трояна, що 

повернувся з Італії. Це додало швидкості на лівому фланзі. За тим на полі появився 
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«поляк» Микола Малютін, який замінив самого граючого тренера. Опорного 

захисника Олефіра замінив минулорічний «джокер» тепличників нападник Михайло 

Павленко. Ну а Романа Потапова замінив свіжий форвард Євген Єжаченко. Лава 

запасних у тепличників тепер явно не куценька. І господарі таки дотисли 

непоступливих гостей з Канівщини. На 85 хвилині штрафний з правого флангу 

завершився взяттям воріт центральним захисником Дмитром Подколзіним! А за три 

хвилини гарну багатоходову комбінацію елегантним ударом в один дотик лівою 

ногою завершив Михайло Павленко! І тим прибив остаточно інтригу! 3:1 важка але 

емоційна перемога «УТК». Свято відкриття завершилося для численних 

уболівальників і радістю від здобутою їх командою перемогою! 

 

 
Радості уболівальників не було меж! 

 

 

За матеріалами сайту “Футбол Уманщини від Ігоря Соболенка” 
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