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РК Футбольні обрії

Віталій Скоцик:
«Ми маємо славну команду з професійним 
тренером та амбітною адміністрацією»

Відбулися матчі останнього туру чемпіонату області. Для ФК “Гоща-АМАКО” цей сезон можна вважати 
завершеним. Гощанська команда вперше у своїй історії виборола третє місце в найвищому футбольному 
дивізіоні області. Попереду - аналіз пройденого шляху та підготовка до наступних звершень. Яким цей 
футбольний рік був для безпосередніх учасників футбольних баталій — в інтерв’ю наших гостей.

Торік ФК «Гоща-аМаКО» до 
останнього матчу боровся за 
третє місце в чемпіонаті, але 
так і не виборов його. Цього 
року команда, маючи в запасі 
ще чотири гри, уже стала во-
лодарем обласної бронзи. З 
огляду на це можна сказати, що 
завдання сезону клуб успішно 
виконав? Чи все-таки хотілося 
більшого?

- Думаю, що в цілому завдан-
ня виконане. Могли б досягти й 
більшого, якби зіграли стартові 
матчі ліпше та взяли очки з ліде-
рами чемпіонату.

Шостий рік поспіль ви опі-
куєтеся гощанською командою. 
Були успіхи, були локальні не-
вдачі. Можна вважати, що саме 
сезон-2012 став найвдалішим 
серед усіх шести?

- Якщо брати до уваги турнірні 
результати, то, безумовно, так.

Цьогоріч у першій лізі Рів-
ненщини з’явився ще один 
представник Гощанського ра-
йону – «Сокіл» із Садового. 
наскільки принциповими стали 
для вас особисто дербі ФК 
«Гоща-аМаКО» та «Сокола» в 
цьому сезоні?

- Це були, беззаперечно, важ-
ливі ігри, оскільки команда із 
Садового ставила перед собою 
високу мету в сезоні, і я радий 
тому, що в районі з’являються 
ще сильніші команди в додаток 
до славних команд із Бугрина, 
Горбакова та Симонова.

Протягом року ви побували 
на кількох поєдинках гощан-
ської команди. Щось особливо 
запам’яталося? Кого з гравців 
ФК «Гоща-аМаКО» можете ви-
ділити?

- Я думаю, що ми маємо 
славну стабільну команду з про-
фесійним тренером та амбітною 
адміністрацією. Склад збалансо-
ваний, а найбільшу подяку хотів 
би висловити нашим ветеранам 
— Володимирові Ткачуку та Ва-
димові Васильєву.

Сьогодні чемпіонат області 
ще не закінчився, але на чемпі-
онство претендують уже тільки 
дві команди – рівненська «Сла-
вія» та оржівський «ОДЕК». 
Саме ці команди (передусім у 
фінансовому плані) є найста-
більнішими та найзабезпечені-
шими. на вашу думку, що може 
дозволити ФК «Гоща-аМаКО» 
нарівні конкурувати із цими 
законодавцями моди в облас-
ному футболі?

- Я думаю, що ми й зараз на-
рівні конкуруємо із цими коман-
дами. Наша команда стабільна 
й стабільно профінансована в 
межах визначеного бюджету. Най-
більше фінансування не завжди є 
запорукою успіху.

Яким, на ваш погляд, буде ФК 
«Гоща-аМаКО» через рік? Через 
три роки? Чи є в гощанської ко-
манди стратегічна мета?

- Наша стратегічна мета - 
сильний чемпіонат та першість 
району, а ФК «Гоща-АМАКО» має 

К ома нда  п о -
чала сезон украй 
невдало, уже на 
старті чемпіонату 
двічі програвши 
далеко не найсиль-
нішим командам. 
Чи не з’явилися 
саме в той момент 
сумніви в тому, що 
вдасться викона-
ти поставлене на 
поточний сезон за-
вдання? Чи все-
таки залишала -
ся впевненість у 

власних силах, силах футболістів?
- Особисто в мене ніяких сумнівів не 

виникало. Я був переконаний, що команда 
обов’язково підніметься з дна турнірної та-
блиці та зможе виконувати поставлені перед 
собою завдання. Можливо, комусь іншому 
такої впевненості на той час і бракувало, 
але я, добре знаючи потенціал футболістів, 
їх можливості, був упевнений в успішному 
виконанні найскладніших завдань.

Чи залишилася певна незадоволеність 
досягнутим результатом? адже, хоча ко-
манда достроково й виборола бронзові 
нагороди, наприкінці змагань залишалися 
непогані шанси вклинитися в боротьбу за 
медалі вищого гатунку. Чи все ж це - за-
вдання наступних сезонів?

- Шанс поборотися за вищі місця був уже 
цього року. Візьмімо ту ж саму домашню гру 
зі «Славією». Достатньо тоді було не програ-
ти… Але зараз ми ще не готові перш за все 
психологічно нарівні конкурувати з такими 
спортсменами, як рівненчани та оржівці. З 
другого боку є певні проблеми в обороні, адже 
команда занадто багато пропускає.

У будь-якому разі нам треба готуватися до 
нового сезону й до підкорення вищих вершин. 
Тому будемо працювати.

У сезоні-2012 
у змаганнях під 
егідою РОФФ ви-
ступало одразу 
чотири представ-
ники Гощанського 
району. У першій 
лізі – ФК «Гоща-
аМаКО» та «Сокіл» 
(Садове), у другій – 
«Калина» (Бугрин) і 
«Сокіл-2» (Садове). 
Як ви можете оці-
нити виступ цих го-
щанських команд?

- Оцінка може 
бути тільки високою: 
два третіх, четверте 

та шосте місця свідчать про те, що люди 
в районі серйозно опікуються розвитком 
футболу. Проводиться відповідна кадрова 
політика, приділяється увага задоволенню 
матеріальних потреб клубів із боку керівни-

цтва, зокрема тут можна виділити президента 
ФК «Гоща-АМАКО»  Віталія Скоцика. 

Завдяки яким факторам, на вашу думку, 
представникам Гощанщини вдалося до-
сягнути подібних результатів?

- Фактори тут очевидні. По-перше, якщо 
існує належна матеріальна база в команди, 
то їй легше виконувати будь-які завдання. 
Гравці, відчуваючи певну увагу до себе, 
можуть повністю віддаватися футболу, не 
переймаючись розв’язанням проблем, не 
пов’язаних безпосередньо з грою. За таких 
умов виникає можливість підсилитися більш 
кваліфікованим гравцям, котрі можуть під-
тягнути до свого рівня місцевих виконавців. 
По-друге, якщо проводиться повноцінний 
тренувальний процес, зафіксований у всіх 
гощанських командах,  то це також дає свій 
результат. Якщо команда збирається на гру 
тільки раз на тиждень, після чого хлопці попи-
ли пива й розбіглися, –  це найнижчий рівень 
аматорського футболу. 

А що хочеться побажати? Аби була ще 
ліпшою матеріально-технічна база команд 
– ліпші поля, ліпші роздягальні, щоб були 
душові з гарячою водою, туалети для гляда-
чів. Хоча, зважаючи на той стан справ, який 
маємо сьогодні в інших районах Рівненської 
області, ситуація з футболом саме в Гощан-
ському районі - одна з найліпших.

Які враження 
загалом залиши-
лися від сезону?

- Рівненська об-
ласна федерація 
футболу провела 
поточний сезон у 
цілому на висо-
кому організацій-
ному рівні. Значно 
омолодився суд-
дівський корпус, і 
молоді арбітри гід-
но замінили своїх 
старших колег. Було 
ввідповідно змінено 

регламент змагань, що також добре вплинуло 
на їх проведення.

Щодо нашої команди... Якщо вжити одне 
слово — молодці! ФК «Гоща-АМАКО» до-
строково, за чотири тури до завершення 
чемпіонату, відчув вагу бронзових медалей 
на грудях. 

Гощанська команда вже протягом 
чотирьох сезонів виступає в першій об-
ласній лізі. наскільки змінилося за цей 
час ставлення суперників до ФК «Гоща-
аМаКО»?

- Якщо спершу нас уважали «грозою авто-
ритетів», то сьогодні ми вже самі стали такими 
«авторитетами». Кожна команда — і лідери, й 
аутсайдери — налаштовується боротися з ФК 
«Гоща-АМАКО» всерйоз. Звичайно, не в усіх 
суперників це виходить, і розгромні поразки, 
яких завдали гощанці таким “старожилам” 
першої ліги, як «Ізотоп-РАЕС» (Кузнецовськ) 
та «Маяк» (Сарни), цьому підтвердження.

Юрію віталійо-
вичу, ні для кого 
зі знавців історії 
розвитку футболу 
в районі не секрет, 
що саме ви зуміли 
звести в одне ціле 
й гравців команди, 
і тренерів, і - що 
найголовніше - ін-
весторів. Що спо-
нукало вас до цьо-
го й чи складно 
було це зробити?

- Як сьогодні, 
пам’ятаю весну 2006 
р. Маючи висококва-
ліфікованих гощан-
ських футболістів, 
ми не мали відповідної команди, яка б захища-
ла честь району на обласних змаганнях.

У Гощі завжди жили футбольні традиції, їх 
необхідно було тільки відродити. Стартували 
наші футболісти й здобули медалі в чемпіо-
наті обласної ради ФСТ „Колос”.

Удалося об’єднати в одне ціле людей із 
різними характерами, соціальним статусом, по-
садами у владі й бізнесі. Тільки така єдність сьо-
годні може забезпечити загальну перемогу.

З 2007 р. командою „Гоща-АМАКО” опікується 
голова наглядової ради групи компаній АМАКО Ві-
талій Скоцик. Разом із президентом Скоциком ко-
манда пройшла тернистий шлях від дебютантки 
третьої ліги до одного з лідерів елітного футболь-
ного дивізіону Рівненщини. Сьогодні футбольний 
бренд „АМАКО” на теренах області є еталоном 
порядності, чесності та професійності.

Сьогодні в краї є 4 потужні команди з Гощі, 
Садового й Бугрина, які грають в обласному 
футбольному чемпіонаті, приносячи честь і 
славу для району.

ваш син Олег є капітаном ФК «Гоща-
аМаКО». Чи використовуєте ви батьків-
ський авторитет задля певних настанов 
перед грою?

- Олег належить до тієї категорії футболістів, 
яка на футбольному полі ніколи не грає впівсили. 
Він завжди заряджений боротьбою й перемо-
гою. Коли не йде в нього гра, то завжди щемить 
батьківське серце, а коли м’ячі влітають у ворота 
супротивника, то більшого щастя не треба.

Які з ігор, проведених ФК «Гоща-
аМаКО» цього сезону, були для вас най-
емоційнішими?

- Усі ігри емоційні. А надто нервовим було 
гощанське дербі в першому колі між коман-
дами „АМАКО” й „Сокіл”.

Після двох поразок поспіль на старті пер-
шого кола ми просто не мали права програвати 
команді Івана Іванова. Я думаю, що та вольова 
перемога з рахунком 2:0 і відкрила нам дорогу 
до бронзових нагород чемпіонату.

Хочу назвати людей, завдяки яким зроблено 
гощанський прорив на футбольних теренах 
області в сезоні 2012 року. Це президент ФК 
«Гоща-АМАКО» Віталій Скоцик, тренер Володи-
мир Новак, президент «Сокола» (Садове) Іван 
Іванов, тренер Олександр Гайдук, президент 
ФК «Калина» (Бугрин) Олег Кравчук, тренер Ва-
силь Костюк, тренер юнацької команди «Гоща-
АМАКО» Микола Мельничук.

Підготували 
василь ШТУнДЕР,  ірина ПОваР.

бути вершиною 
цієї піраміди, за-
лучаючи найліп-
ших гравців із ра-
йонних команд. 
Ми не ставимо 
собі за мету купу-
вати легіонерів, а 
будуємо команду, 
направлену на 
популяризацію 
футболу в районі 
та області. Якщо 
така п іраміда 
буде працювати, 
відповідну мету й 
будемо ставити 
перед основною 
командою.

Турнір «аМаКО» в Симо-
нові на Маковея проводиться 
вже протягом двох останніх 
років. Його проведення можна 
очікувати й наступного року? 
Яким він вам бачиться щодо 
складу учасників, формату 
проведення?

- Турнір було започатковано з 
ініціативи депутатів районної та 
Симонівської сільскої рад, тому, 
думаю, він буде традиційним. Ми 
маємо можливість запропонувати 
участь у ньому командам різно-
го рівня, але все-таки будемо 
надавати перевагу районним та 
обласним колективам.

Районна команда «аМаКО» 
(Симонів) дуже непогано за-
рекомендувала себе на цього-
річному турнірі в рідному селі. 
Якою буде дальша доля цього 
самобутнього колективу?

- Сьогодні в с. Симонові на 
чемпіонат та першість району 
грають три команди. Тут уже 
працює міні-футбольна піраміда, 
в якій задіяно понад 60 юнаків 
та дорослих. Ініціаторами цього 
діла, тренерами є місцеві фут-
больні фанати та спеціалісти, 
а команди стабільно профінан-
совані. Головне їхнє завдання 
- готувати футболістів для осно-
вної команди району, ФК «Гоща-

АМАКО», та виборювати найвищі 
місця у своїх турнірах.

Яке місце займає у вашому 
житті «активний» футбол? Є час 
і можливість самому поганяти 
м’яча? Чи не виникало ідеї орга-
нізувати, наприклад, товарись-
ку гру адміністрації «аМаКО» 
проти ФК «Гоща-аМаКО»?

- Я граю у футбол на люби-
тельському рівні впродовж бага-
тьох років і сьогодні беру участь 
у поєдинках двічі на тиждень. 
Рівень команди адміністрації 
“АМАКО” дозволяє грати й проти 
ФК «Гоща-АМАКО». Подумаємо 
над цією ідеєю.

Крім футболу, ще якісь види 
спорту привертають вашу ува-
гу настільки, щоб приділяти їм 
свій вільний час? 

- Я завідую кафедрою коняр-
ства та кінного спорту Національ-
ного університету біоресурсів і 
природокористування України. 
Ось уже 15 років поспіль ми є 
генеральним спонсором націо-

нальних змагань із кінного спорту, 
я особисто із задоволенням сідаю 
в сідло з раннього дитинства, а 
футбол, волейбол та великий те-
ніс уже прийшли із часом. Думаю, 
на черзі - гольф.

аМаКО – це бізнес, фут-
бол – це захоплення. Які, на 
вашу думку, паралелі можна 
провести між цими двома по-
няттями? 

- Для мене й бізнес є захо-
пленням, тому я би їх не розділяв. 
Що ж стосується відмінностей, 
то вони полягають у тому, що 
сьогодні футбол є винятково не-
прибутковим проектом.

Люди часто нарікають на 
зайнятість, а отже, на відсут-
ність улюбленого захоплення. 
Як потрібно розподіляти час, 
аби встигати робити не лише 
те, що треба, а й те, чого душа 
бажає? 

- Слід обрати в житті улюбле-
не діло й тоді людина буде робити 
саме те, чого душа бажає.

володимир но-
вак, головний тренер 
ФК «Гоща-аМаКО»

володимир По-
ліщук, голова Рівнен-
ської обласної феде-
рації футболу

Сергій Приходь-
ко,  президент ФК 
«Гоща»

Юрій Буркалець, 
заступник голови 
районної ради, член 
виконкому районної 
федерації футболу. 

віталій Скоцик, почесний президент ФК 
“Гоща-аМаКО”


