
Шановний синьйор Колліна! 
 
 
Звернутися до Вас нас змусили події, які ось вже більше року відбуваються в 

українському футболі. 
На жаль, у нашій країні зусиллями однієї фінансової групи, одного футбольного 

клубу і його президента створена вертикаль придушення всіх і всіляких спортивних 
принципів у національному футбольному господарстві, причому одну з гілок цієї 
вертикалі представляєте Ви. 

Ні хвилини не сумніваємося, що Вам не потрібно називати ім’я цього президента, і 
назву цього футбольного клубу. Ви вже цілком освоїлися в нашій країні і, завдяки своєму 
досвіду та професіоналізму, прекрасно розумієте, які принципи панують в українському 
футболі. 

Ми віддаємо собі звіт в тому, що Ви не можете протиставити себе створеному 
механізму придушення, та й ніколи не брали на себе подібні завдання. Ми чудово 
розуміємо, що Ви, даючи згоду очолити український суддівський корпус, розраховували 
ліквідувати цілий спектр об’єктивних недоліків і підняти рівень суддівства в Україні на 
новий професійний рівень. 

Проте минув час, і Ви не можете не бачити, що ні про яке поліпшення якості 
суддівства навіть мови бути не може. І пов’язано це, в першу чергу, не з Вашими 
методичними прорахунками, а з тим, що українські арбітри знаходяться під жорстким 
пресом тієї категорії людей, для яких на Вашій батьківщині використовується слово 
«мафія». Ми не сумніваємося, що, при Вашому професіоналізмі, Ви давно зрозуміли, що, 
виходячи на поле, Ваші підопічні служать не футболу, не Феміді, не спортивним 
принципам, а Меркурію, іншим принципам та іншим завданням. І всі Ваші зусилля 
абсолютно марні, коли Ви намагаєтеся змінити що-небудь, не змінюючи їх свідомість і 
життєві переконання. 

Ви безсилі змінити що-небудь у наскрізь корумпованому суддівському 
господарстві, оскільки воно безпосередньо відображає нинішні реалії українського 
суспільства і є його повною аналогією. 

Ви – людина небідна, і ми виключаємо думку, що в прийнятій на себе місії для Вас 
вирішальним чинником виявилися фінансові стимули. Але будь-яка спроба зробити з 
Ваших підопічних об’єктивних і неупереджених фахівців приречена на неминучий 
провал. Знаючи Вас, як ерудовану і безкомпромісну людину, ми навіть не станемо 
приводити які-небудь конкретні приклади, тому що це означало б засумніватися у Ваших 
професійних якостях і запідозрити, що Ви чогось не знаєте або перекручено розумієте. 

 
Ми просимо Вас зробити принциповий і рішучий крок: відмовтеся відкрито 

від прийнятої на себе місії з огляду на її нездійсненність та повну безперспективність, 
і гордо покиньте нашу країну! 

 
Хочемо Вас запевнити, що таким своїм кроком Ви зробите для нашого футболу, 

для нашого арбітражу, для нашої самосвідомості значно більше, ніж якщо будете 
продовжувати свої марні спроби навчити своїх підопічних того, що вони сьогодні з 
успіхом використовують в якості професійних способів досягнення заздалегідь 
встановленого їм результату. Вже в цьому вони стали помітно професійнішими! 

Ми впевнені, що, здійснивши такий громадянський вчинок, Ви значно підіймете 
свій авторитет в очах світової громадськості, яка ось вже не один рік з жахом стежить за 
мафіозним вектором розвитку української держави, і футболу, як дзеркала 
внутрішньодержавних відносин. 



Наш футбол загруз у корупції і брехні, в безпринципності і мафіозних зв’язках. 
Ваша відмова від продовження співпраці з подібною системою стане самим яскравим 
свідченням повного її паралічу і Вашої чесності, порядності та принциповості. 

Вам не впоратися з цією сізіфовою працею, Вам не вкотити на вершину цей камінь, 
тому що нинішня структура футбольного господарства ніколи не послабить своєї мертвої 
хватки по всім узурпованим напрямкам. 

Ми з Вами знаходимося в однакових умовах: нам немає на кого розраховувати в 
цьому наскрізь прогнилому механізмі, як і Вам нема на кого спертися в тій благородній, 
але нездійсненним місії, яку Ви на себе звалили. І скільки б Ви не пояснювали своїм 
підопічним принципи і правила футбольного арбітражу, кожен з них, виходячи на поле, 
чудово пам’ятає заднім розумом, кого саме йому слід боятися, приймаючи своє рішення. 

І ця людина не Ви, синьйор Коліна, але Ви легко можете назвати це ім’я 
самостійно. 

Ви – слуга футбольної Феміди. Щирий і професійний. Але цій богині вже немає 
місця в українському футболі. А отже, саме час задуматися, чи залишилося в ньому місце 
для Вас. 

 
  
З глибокою і щирою повагою, 
вболівальники українського футболу. 


