
Шановні Друзі! Шановні колеги! 

 

Футбольне життя не знає 

спочинку. Серед іншого воно 

дарує нам приємні миттєвості у 

вигляді ось таких круглих чисел. 

110-річний ювілей викликає 

повагу вже сам по собі. Якщо ж 

зважати на те, наскільки 

корисно, ефективно проведений 

цей вік із газом, шана безмежно 

множиться й поглиблюється. 

Федерація футболу столиці 

України впродовж усієї історії не давала жодних підстав сумніватися в 

своїй ефективності, завжди перебувала в авангарді спортивного руху. Ці 

традиції з бігом часу збережено та примножено. В тому, що Київ має всі 

підстави пишатися своїм футбольним сьогоденням, є й значна частка 

вашої заслуги. 

Зміни епох, суспільних укладів, економічних та політичних умов – 

ніщо не в змозі було вбити футбольний генетичний код киян, ніщо не 

втамовувало прагнення до турнірних звитяг. І підвалини майбутніх гучних 

перемог закладалися саме з легкої руки ваших попередників. 

Продукт київської футбольної школи високо цінувався ще за 

радянських часів, поступово перетворивши Київ на беззаперечну столицю 

шкіряного м’яча. Тутешній футбольний пульс змушував міцніти й 

мужніти всю Україну, являючи в якості прикладу зразки найвищий 

майстерності - настільки щирою наскільки ексклюзивної,  автентичної.  

Звісно, насамперед мова про київське «Динамо». Але ж успіхи 

колективу були б неможливі без щирого підґрунтя - без масового дитячо-

юнацького футболу, що ним опікується саме міська федерація. 

Динамівцям пощастило, що вони мають такий міцний тил.  

Я радий і гордий тим, що візитний клуб міста й країни настільки тісно 

та плідно співпрацює з Федерацією футболу Києва. Можна лише низько 



вклонитися тим, хто, з одного боку, забезпечує найкращі умови для 

зростання юних зірок, а з іншого - щемно дбає про ветеранів, нашу 

історичну славу та гордість.  

Мені приємно вітати з ювілеєм дійсно одну з найкращих федерацій 

країни, де кожна ланка - від розгалужених дитячих ліг до студентського 

сектору, від майстрів футзаду до унікального департаменту служителів 

Феміди - то справді передовий загін професіоналів, невтомних і 

натхненних ентузіастів своєї шляхетної справи.  

У вашому випадку, 110 - це вік розквіту, вік нових викликів і нових 

неосяжних мрій. Перші неодмінно будуть прийняті з гідністю. А другі - 

неодмінно здійсняться! 
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