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 Мені здається, що одна з найбільших удач у житті людини — щасливе дитинство. Ця думка англійського 
класика абсолютно відтворює мою позицію. Я часто пригадую, як ще хлопчаком бігав з друзями сільськими 
полями, ганяли м’яча, і мріяли вирости Белановими, Безсоновими, Блохінами. З кожних таких невеличких 
мрій, втілених або не здійснених, формується світогляд дитини, формується майбутня особистість. 

У наших руках зробити так, щоб діти частіше почувалися переможцями. Бо кожна перемога - це нова схо-
динка до чогось більшого. Маленька перемога змушує дітвору рухатися далі, прагнути кращого, рости над 
собою. Ми — дорослі, маємо якнайдужче їм допомогти у цьому прагненні. 

Саме тому визначив для себе пріоритет — створювати для наших дітей такі умови, з яких вони виро-
статимуть впевненими у собі особистостями і будуватимуть нову прогресивну громаду. Моя ціль — буду-
вати щасливе дитинство в Україні! 

Дорогі друзі!  

   Футбольний клуб «Діназ» — 
спортивний лідер Київщини, 
котрому нинішньої осені ви-
повнюється 16 років, відтепер 
щомісяця звітуватиме про влас-
ні досягнення та безліч заходів, 
котрі відбуваються чи не щодня. 

Клуб має повноцінну дитя-
чу академію, де ази футболь-
ної науки осягають понад 500 
юних вихованців. В академії 
працює десять дитячих ко-
манд різного віку, а вершиною 
піраміди є головна команда, 
чемпіон області серед ама-

торів та володар трьох  Куб-
ків області, останній з яких 
«Діназ» здобув нещодавно.

Окрім того, у школах Виш-
городського району існує 
одинадцять спеціальних на-
вчально-тренувальних  груп, 
де працюють кваліфіковані 
тренери, які шукають серед ді-
тей нові футбольні таланти та 
на початковому етапі вчать їх.

Всі дитячі команди трену-
ються на сучасних спортив-
них аренах в Лютежі, Деми-
дові, Петрівцях, Вишгороді.

На заняття хлопчиків 
привозять клубні автобу-
си, котрі щодня курсують 
за найзручнішим графіком. 

Як зазначає президент  
«Діназу» Ярослав Москаленко,  
першочерговим завданням  
є виховання здорових, до-
стойних дітей і впевнений, 
що серед них з часом виро-
стуть ті, хто писатимуть нову 
історію футбольної України.

Ярослав Москаленко завжди 
дотримується саме цієї життєвої 
позиці і, незважаючи на складну 

ситуацію у країні, виконує свої 
обіцянки, допомагаючи дітям. 

В рамках підготовки до сезо-
ну, команди щороку їздять на 
тренувальні збори за кордон 
та в межах України. В серпні 
нинішнього року всі дитячі ко-
манди пройшли підготовку у 
Волівці (Закарпатська область). 

Клуб ні на хвилину не при-
пиняє свій розвиток і від-
криває нові таланти. Згодом 
планується відкриття нових 
реконструйованих стадіонів 
у Вишгородському районі. 

Не за горами будівництво 
найкращого в Україні вітриль-
ного центру на березі Київсь-
кого водосховища, де зро-
статимуть нові олімпійські 
чемпіони з парусного спор-
ту. І це, перш за все, оціню-
ють батьки юних «діназівців».

 Їм не завжди вдається особи-
сто передати щирі слова вдяч-
ності почесному президентові, 
тому вони від душі хочуть про-
сто сказати: «Щиро дякуємо, 
Ярославе Миколайовичу, за те 
що ви робите для наших дітей!»

Спортивна родина
Ярослав Москаленко,  

президент футбольного клубу «Діназ»
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Футбол

Збори 
у Волівці

   Щодня клубні автобуси курсують з Вишгороду та Катюжанки до Лютежу і привозять юних вихован-
ців «Діназу» на тренування. У різноманітних турнірах грає 13 «діназівських» команд всіх вікових груп    

Будні футбольної академії
Історія ФК «Діназ» розпо-

чалася в 1999 році, коли ко-
манда почалася виступати в 
чемпіонаті Вишгородського 
району. Згодом клуб підняв-
ся на значно вищий рівень 
і нині представляє рідний 
край у багатьох турнірах 
столиці, Київської області та 
України. Головна команда 
«Діназу» тричі вигравала 
кубок області, суперкубок 
та ставала чемпіоном.

Нове дихання відкрилося в 2009 
році, коли розпочалася активна 
реструктуризація клубу. Було ство-
рено повноцінну дитячу футболь-
ну академію, де нині тренуються 
талановиті хлопчики практично з 
усього району. Відбір в академію 
дуже простий — потрібно любити 
футбол і мати величезне бажання 
постійно ним тренуватися та про-
гресувати. Зараз у «Діназі» зай-
маються команди десяти вікових 
груп, починаючи з самих малень-
ких діточок 2007 року народження. 
Ті, хто пройшов академію мають 
можливість проявити себе у мо-
лодіжних та дорослих командах.

Весь тренувальний процес в 
клубі налагоджений таким чином, 
що футболістам залишається 
тільки одне — грати, вигравати і 
здобувати нові трофеї для рідного 
«Діназу»! 

Бар`єри — не перешкода для юних гравців «Діназу-2005»
Гравці «Діназу-2002» люблять  

стрибати через м`ячі

Ази дриблінгу відточує команда «Діназу-2001»
Тренер Олександр Гончаров уважно стежить за роботою своїх 

підопічних з «Діназу-2003»

Сім дитячих команд футбольної академії «Діназу» в 
серпні провели повноцінні збори у Волівці (Закарпат-
ська область). 

Колективне фото на горі Темнатік після кількагодинного сходження

Кожне тренувальне заняття тренер Андрій Гірча розпочинає з колективної пробіжки

Цей районний центр розкинув-
ся поміж високих карпатських 
вершин. 

Заїзди були заплановані в два 
етапи. Першими на підготовку 
відправилися чотири команди: 
«Діназ-2000» (тренер Ігор Іва-
ненко), «Діназ-2001» (тренер 
Андрій Гірча), «Діназ-2004» 
(тренер Олексій Чернишов) та 
«ДІназ-2006» (тренер Геннадій 
Каплунов). Вони відпрацювали в 
Карпатах протягом двох тижнів, 
а потім їх змінили три інші колек-
тиви академії — «Діназ-2002» 
(тренер Микола Слободянюк), 
«Діназ-2003» (тренер Олек-
сандр Гончаров) та «Діназ-2005» 
(тренер Сергій Пономаренко). 

Всього на зборах побува-
ло біля 200 юних футболістів. 

«У нас був дуже напружений 
графік роботи, — розповідає 
Геннадій Каплунов. — Хлопчики 
піднімалися дуже рано і поки не 

було спеки на вулиці, ми проводи-
ли перше ранкове заняття. Воно 
розпочиналося о пів на восьму і 
тривало півтори години. В обід 
теоретичне заняття, де вчили 
дітей на фішках та макетах, як 
правильно діяти на полі. Ввечері 
ще одне тренування на стадіоні. 
Я брав диски зі спортивними 
фільмами, мультиками, так що 
коли є час, то діти дивилися їх».

Тренувальні заняття чергува-
лися з контрольними матчами та 
відпочинком. У вільний час хлоп-
ці відвідали замок графів Шер-
нборн, побували на матчі чем-
піонату української Премєр-ліги в 
Ужгороді, кілька разів підкоряли 
карпатську вершину Темнатік. 

Отримавши повноцінне наван-
таження юні «діназівці» у повній 
«бойовій» готовності поверну-
лися додому і тепер здобувають 
перемоги на футбольних полях 
Київщини.



  

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

3
Футбол

Специальный выпуск, вторник, 29 сентября 2015 г.

— Василю, хотілося б вас 
привітати з завойованим кубком, 
забитими голами. Гадаю, ця пе-
ремога принесла безліч яскра-
вих вражень і тренеру, і гравцям, 
і вболівальникам «Діназу».  Які 
емоції були особисто у вас після 
фінального свистка? Про що, в 
першу чергу, подумали?

— Враження від гри, скажімо так, 
мають дві сторони. З однієї — той 
факт, що команда «Чайка» рідна 
для мене, адже свого часу довелось 
там чимало пограти. З іншого боку, 
безумовно, приємно було отрима-
ти перемогу у складі «Діназу». Це 
дуже важливо для мене. Хотілось 
довести своїй минулій команді, що 
гравці, які стають непотрібними там, 
ще здатні грати і приносити користь.

— Факт виступів за «Чайку» 
вам допоміг зіграти розкуто в матчі 
або навпаки, створював зайву на-
пругу?

— Не сказав би, що цей факт до-
давав напруги. Те що було пережито 
з тією командою залишиться в ми-
нулому. Наразі ж, новий чемпіонат, 
нова команда, нові амбіції. В «Діна-
зі» зараз підібрані досвідчені гравці, 
які багато грали, бачили в футболі 
практично все. Тому всі прагнуть, 
не те щоб побудувати запамороч-
ливу кар’єру, а скоріше тримати свій 
імідж, захищати своє футбольне 
ім’я і отримувати задоволення від 
гри та перемог в команді.

— Перед матчем підказували 
тренеру про якісь особливості 
гри «Чайки», або може виділяли 
когось із команди суперника?

— З того часу, коли я захищав ко-
льори «Чайки», в команді відбулось 
багато змін. Тому, навіть якщо б і 
хотів щось підказати, це навряд чи 
б допомогло. Акцентували увагу на 
досвідчених гравцях. Треба було та-
кож уважно зіграти в центрі поля, не 
дати супернику грати в зручний для 
нього футбол.

— Підтримуєте стосунки з ки-
мось із колишніх партнерів?

— З хлопців, з якими я грав, в 
складі команди залишилися Євген 
Паламарчук, Сергій Зелді. Склад 
суттєво оновився. Також підтримую 
теплі стосунки з президентом «Чай-
ки» Олександром Петровичем Ні-
груцою. Але попри дружні стосунки, 
спортивний дух перш за все, на полі 
поступок нікому не роблю.

— На полі було видно, що ви 
викладались на сто процентів. 
Результат гідний докладених зу-
силь. Відсвяткували перемогу з 
партнерами по команді?

— Робити це поки ще зарано. Чем-
піонат в розпалі, зараз немає необ-
хідності в якихось святкуваннях. От 
коли закінчимо сезон, тоді будемо 
думати над цим. Тільки від нас зале-
жить, чи це буде святкування лише 
кубкового успіху, або ж «дубля» у 
вигляді чемпіонства і кубку. Бороть-
ба триває, попереду ще матчі, в яких 
ми мусимо бути максимально скон-
центровані на перемозі. Тому ніхто 
ще й близько не розслабляється.  

— Якщо говорити безпосеред-
ньо по грі, було багато боротьби, 
обидві команди мали свої шанси. 
Як оцінюєте дії команди, чи все 
вийшло так, як планувалося до 
зустрічі?

— Матчі з такими командами, як 
«Чайка», котрі задають тон в облас-
ному футболі, ніколи не бувають 
простими. І по одному поєдинку не-
можливо абсолютно точно оцінити 
дії команд. Ми налаштовувались на 
важкий кубковий бій. Такі матчі не 
можна порівнювати з іграми чем-
піонату. Вони мають інший харак-
тер, більш бойовий, адже права на 
помилку тут немає. Якщо казати по 
самій грі, певною мірою, «Діназ» во-
лодів ініціативою. Але варто відзна-
чити, що суперник дуже гостро огри-
зався, не давав нам розслабитися. 
Вони витиснули максимум із своїх 
нагод, забили два голи, це заслуго-
вує поваги.

— Суперник в першому таймі 
полегшив вам виконання завдан-
ня за рахунок заробленого вилу-
чення. По-вашому, це стало пере-
ломним моментом, який вирішив 
долю гри?

— В футболі взагалі та конкретно 
в моїй кар’єрі було безліч випадків, 
коли в меншості команди здобували 
перемоги. За рахунку 0:0, ще до ви-
лучення гравця «Чайки», в нас були 
стовідсоткові нагоди, які мали б бути 
реалізовані. Навіть зароблений пе-
нальті був закономірним, адже ми 
створили таку кількість моментів, які 
мали б бути конвертовані в забиті 
м’ячі. Звичайно, чисельна перевага 
полегшила гру, та не вона стала за-
порукою перемоги «Діназа». Досвід і 
майстерність наших гравців принес-
ли результат.

— Вам випала нагода відкрити 
рахунок в матчі. Ви в команді ві-
домі, як штатний пенальтист. Це 
неофіційне звання, або ж тренер 
дійсно вас просить на постійній 
основі пробивати пенальті?

— В нас є один критерій вибору 
виконавця — впевненість. Якщо 

впевнений в успіху і ніхто не запере-
чує — маєш шанс виконувати удар. 
Так вийшло, що ще на початку чем-
піонату мені випала нагода проби-
вати 11-метровий. Відтоді виходить 
це робити влучно, тому й довіряють 
мені цей шанс. Нещодавно я відно-
вився після травми і хлопці, перед 
тим як доручити комусь бити, запи-
тали мене, чи впевнений я в тому 
що заб`ю. Я відповів ствердно і за-
бив. Пенальті — це завжди лотерея. 
Майстерність, звісно, впливає на 
успіх, як зі сторони воротаря, так і 
зі сторони польового гравця. Але 
переважно головне - це впевненість 
в собі і вдача. Можливо, мені поки 
просто більше щастило.

— Після вилучення і пропуще-
ного м’яча суперник не зменшив 
обертів, а навпаки — натиснув ще 
більше. В результаті їм вдалося 
швидко відіграти м’яч. Як гадаєте, 
це сталося через втрату концен-
трації «Діназом»?

— Скажу наступним чином – ра-
нений звір ще більш небезпечний, 
ніж в своєму нормальному стані. 
Так само сталося і з «Чайкою». Хочу 
висловити повагу цій команді, вони 
билися гідно і нав’язали нам бороть-
бу, змусили понервувати. Можливо 
десь в нашій підсвідомості промай-
нула думка, що після вилучення і 
пенальті стане легше. Але ця думка 
швидко зникла, адже гра тривала і 
ми мусили довести її до перемоги. 
Перевага в один м’яч – дуже несут-
тєва. 

— Вже до кінця першого тайму 
ви відновили перевагу. І знову 
ж таки відзначившись майстер-
ністю виконання стандартних 
положень. Цього разу пробили 
штрафний, залишивши воротаря 
в статусі глядача. Можете поділи-
тися секретом виконання цього 
шедевра?

— Було троє бажаючих виконати 
удар. Я сказав, що хочу пробити, до 
того ж, це була зручна для мене по-
зиція. В результаті попав дуже влуч-
но. Дякую хлопцям, що довірили 
мені виконання цього стандарту.

— Гол у роздягальню, напев-
но, дещо заспокоїв «Діназ». Які 
вказівки давав тренер у перерві, 
на що звертав увагу?

— Тренер попросив ні в якому разі 
не розслаблятися, тому що супер-
ник дуже небезпечний. Особливо 
при стандартних положеннях. Також 
була установка довести гру до пере-
моги, спробувати збільшити перева-
гу до двох і більше м’ячів. При цьо-
му, не дозволяючи гравцям «Чайки» 
вільно себе почувати на нашій поло-
вині поля.

— У другому таймі ви зробили 
рахунок 3:1 і отримали психо-
логічну перевагу. Але «Чайка» 
наполегливо не давала вам мож-
ливості спокійно довести матч 
до кінця, знову ж забивши у від-
повідь. У цей момент не відчува-
лося, що можете втратити пере-
могу?

— Не буду приховувати, таке від-
чуття було. За рахунку 3:1, здається 
б, мало все скінчитись. Але пропу-
стивши одразу гол у відповідь ми 
відчули, що «Чайка» розправила 
свої крила і всією командою по-
летіла виривати нічию. За таких 

Василь Бляхарський: «В нас дуже дружня, хороша 
і досвідчена команда. В неї є все для успіху»
Автор «дубля» в фінальному 

матчі кубку Київської області 
розповів про те, як пройшов один 
з головних поєдинків сезону.

В суботу завершився фінал 
Кубка області, в котрому «Діназ» 
обіграв «Чайку». Це був третій 
тріумф вишгородців в цьому 
турнірі. Перші післяматчеві емоції 
трішки схлинули  і ми вирішили 
розділити їх з героєм зустрічі, 
майстром стандартних положень 
Василем Бляхарським. Досвідчений 
«діназівець» дав оцінку фінально-
му поєдинку, розповів про свою 
мотивацію до успішної гри та 
відверто поділився своїми вражен-
нями від перебігу подій на полі, і не 
тільки.

Кубок Київщини. Фінал
«ДІНАЗ» - «ЧАЙКА» - 3:2
Голи: Бляхарський (27 – з пенальті, 
45), Савенко (82) – Турчанов (35), 
Сирота (83).
«Діназ»: Копил, Крохмаль, Чу-
прина, Пономаренко, Чернишов, 
Пахолюк, Терещенко (Савенко, 62), 
Бондаренко, Бляхарський (Влаєв, 
76), Костяний, Костюк (Петрук, 84).   
«Чайка»: Майборода, Смалюх, 
Курята, Зелді (Дацюк, 81), Марин-
чук, Колесник, Сутковий (Сирота, 
48), Насімі (В.Сокол, 70), Фабунмі 
(Ліпілін, 73), Паламарчук-к (Юрчен-
ко, 84), Турчанов (Кушнір, 59).
Вилучення: Колесник (27, «Чайка»).
Попередження: Савенко (65), 
Копил (78) — Паламарчук (53), 
Фабунмі (75), Юрченко (85).

Володар Кубку області 2005 р.. 

умов будь-який момент біля наших 
воріт міг закінчитись голом. Та попри 
нервовість гри, ми маємо в команді 
таких майстрів своєї справи, як Во-
лодимир Бондаренко, Євген Чупри-
на, Сергій Пономаренко, Олексій 
Чернишов та інших хлопців, які зі-
грали самовіддано і впевнено дове-
ли матч до перемоги.

— Вперта боротьба, багато 
голів, інтрига до останніх хви-
линах… Хотілося б почути вашу 
оцінку фінального матчу. Як га-
даєте, вдався фінал?

— Безперечно так. За рівнем бо-
ротьби, майстерності в діях фут-
болістів обох команд цей матч 
заслуговує на найвищі оцінки 
вболівальників. Їм, впевнений, спо-
добався фінал. Мабуть, для тре-
нерів і гравців такі «валідольні» 
матчі забирають зайві нерви, але в 
кінцевому результаті всі лишаються 
задоволені. Перемога була здобута 
нами по грі, ми заслуговували на 
неї. Говорю це при всій повазі до 
«Чайки».

— Кубковий матч з «Чайкою» 
переможця вже виявив. А от чем-
піонська гонка між вашими коман-
дами ще триває. Беручи до уваги 
перемогу в кубку, цей результат 
дасть вам психологічну перева-
гу в боротьбі з «Чайкою» за чем-
піонство?

— В нашому випадку залишилось 
лише брати свої очки в матчах з ін-
шими суперниками. Певною мірою 
ми будемо сподіватись, що «Чайка» 
дозволить нам наздогнати її, десь 
втратить очки. В «Чайки» зараз до-

сить складний графік, можливо, це 
теж нам допоможе. Але найголовні-
ше для нас – перемогти в усіх наших 
матчах, що залишилося зіграти. Ми 
не втратили шансів на успіх і будемо 
боротися до останнього.

— Що хотіли б від себе сказати 
команді, вболівальникам, можли-
во, якісь побажання?

— В нас дуже дружня, хороша, 
досвідчена команда. В неї є все для 
успіху, тому і додати особливо нічо-
го. Для вболівальників — щоб віри-
ли в нас, чекали наших перемог. Ми 
так само переживаємо за результат і 
підтримка нам зараз дуже потрібна. 
Для того, щоб досягти успіху потріб-
но триматися разом і рано чи пізно 
ми дістанемося мети.

Олександр Москаленко

Володар Кубку області-2012 р.

Володар Кубку області-2015 р.

Володар Кубку області-2005 р.
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Футбол
Специальный выпуск, вторник, 29 сентября 2015 г.4

Инфраструктура впечатляет по-
видавших многое специалистов, 
функционеров, болельщиков. Ста-
дионы в Лютеже и Демидове (с 
искусственным и естественным 
покрытием, соответственно), от-
личные условия для матчей и учеб-
но-тренировочного процесса. Гор-
дость людей, беззаветно любящих 
футбол — основателя, президента 
ФК «Диназ» Я.Москаленко и его 
команды — клубная Академия ФК 
«Диназ», насчитывающая, ни мно-
го, ни мало, 13 команд (причем не-
которые из которых дублированы 
двумя составами) и 11 начальных 
учебно-тренировочных групп раз-
ных возрастных категорий со всего 
Вышгородского района. 

Один из упомянутых стадионов 
(в поселке городского типа Лютеж) 
с начала сентября стал родным 
домом для юниорского состава 
днепродзержинской «Стали». Со-
временная арена оборудована син-
тетическим покрытием последнего 
поколения, стадион продуман в 
плане комфортности для зрителей 
и участников матчей. Первым для 
команды Егише Меликяна «домаш-
ним» испытанием в Киевской обла-
сти стала дуэль с прямыми конку-
рентами — стрыйской «Скалой», к 
сожалению, завершившаяся не так, 
как на то в стане нашей команды 
рассчитывали.

Но о делах футбольных речь по-
говорим в следующий раз, а в дан-
ном текстовом гиде затронем тему 
возможных плюсов и минусов наме-
тившегося сотрудничества. На пер-
вом этапе это определенно больше 
пилотный проект, с пользой для 
обоих сторон. Если наша команда 
получает возможность полноцен-
но тренироваться и играть на со-
временной синтетике, в отличных 
условиях, на отличном стадионе, 
то в чем выигрывает ФК «Диназ»? 
Особые дивиденды, думается, мо-
гут извлечь ребята выпускного воз-
раста Академии. Шанс обратить на 
себя внимание тренеров профес-
сионального клуба и убедить их в 
собственной профпригодности, до-
статочно высок.

Еще один важный момент — по-
пуляризация футбола в киевском 
регионе. Недавние матчи со «Ска-
лой» и «Ильичевцем» заинтересо-
вали местную публику. Болельщи-
ки в Лютеже футбол любят. Яркий 
штрих, подтверждающий это — на-
личие таблиц первенства Киевской 
области, прочих аматорских сорев-
нований региона, где участвуют 
команды ФК «Диназ». Размещены 
они прямо на стенде при выходе из 
раздевалок, н наглядной агитацией 
из далекого прошлого их трудно на-
звать. Оперативно и разносторон-
не освещает жизнедеятельность 

«Диназа» клубный веб-ресурс 
вышгородского клуба. Поклонники 
оперативно информируются, живут 
футболом, подтверждая мысль о 
том, что из урбанизированной сре-
ды мегаполисов интерес к футбо-
лу мигрирует в пользу небольших 
поселков и районных центров. Где 
соблазнов и вариантов скоротать 
досуг не так много, а футбол дей-
ствительно является отдушиной. И 
усилия таких людей, как Ярослав 
Москаленко и его соратников во 
главе с Василием Наливайко в пла-
не популяризации «игры миллио-
нов», заслуживают исключительно 
теплых слов.

Союз двух клубов — днепродзер-
жинской «Стали» и вышгородского 
«Диназа» — основан на личных 
контактах спортивного директора 
донецкого «Металлурга» Вардана 
Исраеляна и руководства клуба 
из Киевской области. Касаемо са-
мой команды 1998 года рождения 
— она была собрана по крупицам 
5 лет назад в Академии футболь-
ного клуба «Металлург» (Донецк), 
и нынешняя ее передислокация 
на Киевщину – определенно некий 
новый формат автономного суще-
ствования. Весь комплекс мер де-
лается с одной целью: сберечь этот 
возраст, дать ему возможность про-
грессировать, развиваться, поко-
рять новые футбольные вершины. 
И почему-то хочется верить, что все 
у парней сложится надлежаще. Да, 
легко не будет. Да, возможно, будет 
множество подводных камней, но, 
в конечном итоге, как гласит фраза 
из древнейшего сборника хвалеб-
ных стихов индийской литературы 
«Ригведа»: «Дорогу осилит иду-
щий». Зная максимализм Вардана 
Исраеляна, Егише Меликяна, руко-

водителей днепродзержинского и 
вышгородского клубов, сомнений в 
том, что все у нашей команды полу-
чится, нет никаких! 

Егише Меликян — старший тре-
нер днепродзержинской «Стали» 
U-19: 

— Хочу выразить признатель-
ность руководству ФК «Диназ» 
(Вышгород) за возможность про-
водить тренировочный процесс и 
играть домашние матчи на стадио-
не в поселке Лютеж. Очень обидно 
было нам 13 сентября неудачно за-
вершить премьерный матч с стрый-
ской «Скалой». Играли с большим 
желанием, хотели подарить эту 
победу, в том числе, ФК «Диназ», 
порадовать болельщиков. Впредь 
будем стремиться дарить поклон-
никам клуба любителям футбола 
Лютежа сугубо положительные эмо-
ции. И пользуясь случаем пригла-
шаем всех на наши домашние мат-
чи. Ваша поддержка для нас очень 
важна. Хочется ощущать, что мы 
играем дома.

Василий Наливайко — генераль-
ный директор вышгородского «Ди-
наза»: 

— Очень приятно начать тесное 
сотрудничество с профессиональ-
ным клубом Премьер-лиги. Это 
позволяет нам еще больше популя-
ризировать футбол в регионе и под-
нять его на новый качественный уро-
вень. Мы пошли на этот шаг, чтобы в 
тандеме с молодой, амбициозной ко-
мандой расти, развиваться, а также 
приблизить наших воспитанников к 
профессиональному уровню. Теперь 
юные ребята видят, что вместе с 
ними тренируются и играют команды 
высокого класса и у них, естествен-
но, появляются новые стимулы для 
роста и совершенствования. Уверен, 
что вместе мы много добьемся.

«Сталь» U-19
 выбрала Лютеж

Начиная с сентября 2015 года привычный уклад тренировочного процесса и домашних игр 
для юниорского состава днепродзержинской «Стали» несколько видоизменился. 

Причина всему – переезд команды под руководством Егише Меликяна в пригород Киева, 
где ближайшее время наша команда и будет базироваться.  Расквартировались юниоры в 
учебном центре «Зеленая Буча», а тренируются и играют, начиная с первой декады сентя-
бря, на стадионе футбольного клуба «Диназ» в Лютеже.

На футбольной карте Киевщины ФК «Диназ» (Вышгород) присутствует не первый год. Клуб 
ведет летопись собственной истории с 1999 года, и за столь короткий срок учредителям 
есть чем гордиться.  13 команд в структуре клуба, сотни мальчишек, беззаветно любящих 
футбол и стремящихся достичь вершин мастерства в самой популярной игре на планете. Не 
забываем и о социальной ответственности хозяев «Диназа» перед родным Вышгородским 
районом, его жителями, о рабочих местах - созданных и планируемых. Трудно бросить ка-
мень в укор людям, создавшим по крупицам этот клуб фактически с нуля и поддерживаю-
щие его финансирование даже в наше непростое время. 

Турнірні таблиці
Київська область. Вища ліга. Дорослі

Чемпіонат Києва. Вища ліга.  Дорослі

Чемпіонат України (U-15). Перша ліга. Група 8

Читайте новини клубу в Інтернеті на стор.:
www.dinaz.com.ua
www.facebook.com/pages/FC-Dinaz
www.vk.com/club68384937

Дебютний матч дніпродзержинців на стадіоні «Діназ»

Пресс-служба ФК «Сталь»

Чемпіонат Києва. Перша ліга. U-17


