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У сезоні 2021 Всеукраїнська федерація гольфу активно брала 
участь у міжнародних ініціативах, запроваджувала турніри міжна-
родного масштабу, розвивала різні напрямки гольфу. 
Вже другий рік поспіль ми робимо ставку на молодь, і з кожним 
роком наші молоді гольфісти показують все кращі результати. 
Cьогодні серед чемпіонів з’явилися нові імена. А їхній рівень 
забезпечує тренерський склад, що має профільну освіту за 
міжнародними стандартами. 
Федерація і надалі буде продовжувати свою активну діяль-
ність у аматорському та професійному гольфі. Ми маємо багато 
планів щодо подальшого розвитку дитячого, жіночого, інклюзив-
ного, сімейного гольфу та гольфу для початківців. Також будемо 
продовжувати всіляко підтримувати та розвивати національну 
та юніорську збірні. 
Отже, вітаю всіх українських і міжнародних гольфістів – читачів 
ProGolf Ukraine! Рік був дуже результативним і насиченим, в чому 
Ви переконаєтесь, переглянувши наш часопис. Зокрема, його 
цінність – в тому, що він збирає й фіксує наші головні досягнення. 
А це стимулює нас рухатися вперед, досягати нових вершин!

З повагою
Президент Всеукраїнської федерації гольфу
Віталій Хомутиннік

In the 2021 season the Ukrainian Golf Federation actively participated 
in international initiatives, introduced international tournaments 
and developed various golf directions.
For the second year in a row, we are betting on young people, 
and every year our young golfers show better results. New names 
have appeared among the champions today. And their level is 
provided by a coaching staff with specialized education according 
to international standards.
The Federation will continue to be active in amateur and professional 
golf. We have many plans for the further development of children's, 
women's, inclusive, family golf and golf for beginners. We will also 
continue to support and develop the national and junior teams 
in every possible way.
So, congratulations to all Ukrainian and international golfers - readers 
of ProGolf Ukraine! The year was very productive and intensive, as 
you will see by reviewing our magazine. In particular, its value lies 
in the fact that it collects and records our main achievements. And 
this stimulates us to move forward, to reach new heights!

Regards,
President of the Ukrainian Golf Federation
Vitaliy Khomutynnik

Звернення до читачів Foreword to readers
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ВІТАЛІЙ 
ХОМУТИННІК: 
«ОДИН З 
ПРІОРИТЕТІВ 
ФЕДЕРАЦІЇ ГОЛЬФУ 
НА 2022 РІК - 
ДОСТУПНІСТЬ ТА 
ЯКІСТЬ ГОЛЬФУ В 
УКРАЇНІ»
VITALIY KHOMUTYNNIK: 

"ONE OF THE PRIORITIES OF 

THE GOLF FEDERATION FOR 

2022 IS THE AVAILABILITY 

AND QUALITY OF GOLF IN 

UKRAINE"

За останні 2 роки на терені розвитку українсь-
кого гольфу, як олімпійського виду спорту для 
всіх і кожного, зроблено вочевидь дуже багато. 
А сезон 2021 взагалі став украй результатив-
ним – як щодо знакових турнірів під егідою 
ВФГ, які виявили нових українських чемпіонів, 
так і в плані організаційної, тренувальної 
й просвітницької роботи на всіх гольф-на-
прямках.
Чи вдалося досягти максимуму бажаного? Про 
це ProGolf Ukraine поговорив з Головою прав-
ління та Президентом Всеукраїнської феде-
рації гольфу Віталієм Хомутинніком.

Over the last 2 years, a lot has obviously been done 
in the field of development of Ukrainian golf as an 
Olympic sport for everyone. And the 2021 season 
in general has become extremely productive - 
both in terms of iconic tournaments under the 
auspices of the UGF, which revealed new Ukrainian 
champions, and in terms of organizational, training 
and educational work in all golf areas.
Did Federation manage to achieve the maximum 
desired? “ProGolf Ukraine” talks about this with 
the Chairman of the Board and President of the 
Ukrainian Golf Federation Vitaliy Khomutynnik.

ІНТЕРВ`Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ ВФГ
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Наступного року Всеукраїнська федерація гольфу святку-
ватиме своє 25-річчя. З огляду на це, які нові цілі ставить 
Федерація на найближче майбутнє?

25 років це знакова дата не тільки для Федерації, а й для всієї 
гольф-спільноти в Україні. На наступний сезон в нас ще амбіт-
ніші плани, серед яких є: достойне представлення України на 
Чемпіонаті світу, впровадження нової системи розвитку юних 
спортсменів, залучення до гольфу ще більшої кількості нових 
гравців. І, звичайно, встановлення нових рекордів як в Україні, 
так і далеко за її межами.

Які найвагоміші турніри і Чемпіонати, про які можна гово-
рити вже сьогодні, Федерація планує провести протягом 
наступного сезону?

Звичайно, наша турнірна сітка є великою, а сезон гольфу в 
Україні вже другий рік поспіль проходить дуже насичено. Та 
для нас найважливішими змаганнями залишаються: Чемпіонат 
України з гольфу, Командний Чемпіонат, Кубок України з гольфу. 
Не менш вагомими змаганнями є: Чемпіонат серед юніорів, 
Чемпіонат серед гравців середньої вікової категорії, Чемпіонат 
серед сеньйорів. Плануємо також проведення серії турнірів US 
Kids в Україні у сезоні 2022. Ну і звичайно, масштабний ювілей-
ний турнір на честь Дня народження Федерації.

Які гольф-напрямки Федерація планує активно розви-
вати у сезоні 2022? 

Ми працюємо над розвитком та популяризацією гольфу серед 
різних категорій людей. Федерація розвиває та надалі буде 
продовжувати свою активну діяльність у аматорському та 
професійному гольфі. Ми маємо багато планів щодо подаль-
шого розвитку дитячого, жіночого, інклюзивного, сімейного 
гольфу та гольфу для початківців. Також ми всіляко підтримуємо 
та розвиваємо національну та юніорську збірні. 

Наскільки виросла загальна кількість гольфістів в Україні 
порівняно з початком 2021 року? Хто з молоді подає особ-
ливі надії на майбутнє українського гольфу?

У 2.5 рази зросла кількість гольфістів за сезон 2021, а порівняно з 
початком 2020 року кількість зросла у 10 разів. Тепер ми працю-
ємо над якістю та доступністю гольфу. Доступність - це можливість 
зацікавитись гольфом у різних місцях (школи, публічні заходи, 
спортивні події тощо), потім легко перейти до тренувань, а далі 
безбар’єрна адаптація до гри на полі та участі у турнірах. Якість 
- це тренерський склад, що має профільну освіту міжнародних 
стандартів, особливий підхід до різних категорій людей у гольфі 
та найголовніше - результат, заради якого все починалось.

Для гольф-полів України також настав час змін. Чи всі 
поля наразі сертифіковані за міжнародними стандар-
тами та акредитовані Федерацією? В чому полягає суть 
такої акредитації? А також які плани з розвитку гольф-
полів України на майбутнє?

Однією із ключових задач, які Федерація поставила перед 
собою у 2021 році - це сертифікація всіх українських гольф-
полів, адже в минулому спостерігався дисбаланс результатів 
гри гольфістів у різних регіонах. Адже гра на несертифікованих 
полях не змінює показника гандикапу спортсменів. 
В Україні сьогодні налічується 4 гольф-поля, сертифікованих EGA 
відповідно до міжнародних стандартів. Це дозволяє проводити 
в нашій країні змагання локального, національного, міжнарод-
ного та світового рівнів, а результати таких турнірів вносяться 
тепер до всесвітньої системи. До того ж, завдяки сертифікації 
Україна стає більш привабливою для іноземних гольфістів. Вже 
в цьому році до нас приїжджало більше спортсменів з різних 
країн світу, щоб взяти участь у наших змаганнях. Варто зауважити, 
що під час сертифікації гольф-поля Едем, було визначено лунку 
PAR-6. Гольф-полів з таким складними лунками лише декілька у 
всій Європі, одне з яких в Україні. Сподіваюсь, що в найближчий 
час в нас з’явиться ще декілька гольф-полів, щоб гольф ставав 
більш доступнішим для жителів всіх регіонів нашої держави.
Також в Україні відбувається активне будівництво двох нових 
гольф-полів у Києві та Львові.

Наскільки висока зацікавленість в українському гольфі з 
боку вагомих міжнародних гольф-організацій? І як саме 
допомагає світова гольф-спільнота розвиткові україн-
ського гольфу? Які кращі світові напрацювання вдалося 
втілити за цей час?

Федерація тісно співпрацює з міжнародними організаціями 
такими як: EGA, R&A, EDGA, CPG та багато інших. Ми маємо 
хороші відносини з федераціями гольфу інших країн. Та найго-
ловніше, ми прислухаємося до порад найкращих фахівців світу 
у сфері гольфу. В той момент, коли ми спрямували свій курс на 
нововведення та взяли за основу міжнародну практику станов-
лення та розвитку гольфу, наші темпи значно прискорилися.

Next year, the Ukrainian Golf Federation will celebrate its 25th 
anniversary. Given this, what new goals does the Federation 
set for the near future?

25 years is a significant date not only for the Federation, but also 
for the entire golf community in Ukraine. For the next season we 
have even more ambitious plans, among which are: a worthy 

INTERVIEW WITH PRESIDENT OF UGF

https://www.uskidsgolf.com/
https://www.uskidsgolf.com/
https://www.ega-golf.ch/
https://www.randa.org/
https://edgagolf.com/online/www/
https://cpg.golf/
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representation of Ukraine at the World Cup, the introduction of a 
new system of development of young athletes, attracting even 
more new players to golf. And, of course, setting new records both 
in Ukraine and far beyond.

What are the most important tournaments and Championships 
that we can talk about today, the Federation plans to hold 
next season?

Of course, our tournament network is large, and the golf season 
in Ukraine for the second year in a row is very busy. But for us the 
most important competitions remain: the Championship of Ukraine 
on golf, the Team Championship, the Cup of Ukraine on golf. No 
less important competitions are: Championship among juniors, 
Championship among middle-aged players, Championship among 
seniors. We also plan to hold a series of US Kids tournaments in 
Ukraine in the 2022 season. And of course, a large-scale anniversary 
tournament in honor of the Federation's birthday.

What golf destinations does the Federation plan to actively 
develop in the 2022 season?

We work on the development and promotion of golf among 
different categories of people. The federation is developing and 
will continue to be active in amateur and professional golf. We have 
many plans for the further development of children's, women's, 
inclusive, family golf and golf for beginners. We also support and 
develop the national and junior national teams in every possible way.

How much has the total number of golfers in Ukraine increased 
compared to the beginning of 2021? Who among the young 
people has special hopes for the future of Ukrainian golf?

The number of golfers has increased 2.5 times in the 2021 season, 
and compared to the beginning of 2020, the number has increased 
10 times. We are now working on the quality and affordability of 
golf. Accessibility is an opportunity to take an interest in golf in 
different places (schools, public events, sporting events, etc.), then 
easily go to training, and then a barrier-free adaptation to playing 
on the field and participating in tournaments. Quality provides 
coaching staff that has a specialized education of international 
standards, a special approach to different categories of people 

in golf and most importantly - the result for which it all began.

It is also time for a change for Ukraine's golf courses. Are 
all courses currently certified according to international 
standards and accredited by the Federation? What is the 
essence of such accreditation? And also what are the plans 
for the development of golf courses in Ukraine for the future?

One of the key tasks that the Federation has set for itself in 2021 
is the certification of all Ukrainian golf courses, because in the 
past there was an imbalance in the results of the game of golfers 
in different regions. After all, playing on uncertified courses does 
not change the handicap of athletes.
In Ukraine today there are 4 golf courses certified by EGA in 
accordance with international standards. This allows local, national, 
international and world competitions to be held in our country, 
and the results of such tournaments are now being entered into 
the world system. In addition, thanks to certification, Ukraine is 
becoming more attractive to foreign golfers. Already this year, 
more athletes from around the world came to us to take part in 
our competitions. It is worth noting that during the certification 
of the Eden golf course, a PAR-6 hole was identified. There are 
only a few golf courses with such complex holes in the whole of 
Europe, one of which is in Ukraine. I hope that in the near future 
we will have a few more golf courses to make golf more accessible 
to people in all regions of our country.
Two new golf courses in Kyiv and Lviv are in process of actively 
building.

How high is the interest in Ukrainian golf from important 
international golf organizations? And how exactly does the 
world golf community help the development of Ukrainian 
golf? What are the world's best achievements during this time?

The federation works closely with international organizations such 
as EGA, R&A, EDGA, CPG and many others. We have good relations 
with golf federations of other countries. And most importantly, 
we listen to the advice of the world's best golf experts. At the 
time when we focused on innovation and took as a basis the 
international practice of formation and development of golf, our 
pace has accelerated significantly.

https://www.uskidsgolf.com/
https://www.ega-golf.ch/
https://www.randa.org/
https://edgagolf.com/online/www/
https://cpg.golf/
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО:
«ГОЛЬФ – ЦЕ ГРА 
ПРОТИ САМОГО СЕБЕ 
І ВОДНОЧАС ІЗ 
САМИМ СОБОЮ»
WLADIMIR KLITSCHKO: "GOLF IS 

A GAME AGAINST MYSELF 

AND WITH MYSELF AS WELL"

Віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу 
Марія Орлова взяла ексклюзивне інтерв'ю у знаме-
нитого спортсмена, чемпіона світу з боксу за 
версіями WBO, IBF, IBO, WBA – Володимира Кличка.

Vice President of the Ukrainian Golf Federation Maria 
Orlova took an exclusive interview with the famous 
athlete, world boxing champion in the WBO, IBF, IBO, 
WBA - Wladimir Klitschko.

Автор: Марія Орлова / Author: Maria Orlova

Що для вас гольф? Чому після того, як ви залишили 
великий бокс, вибір упав саме на нього, як ви відчули, 
що гольф – ваша гра?

Гольф – унікальна гра. Все почалося з того, що одного разу на 
день народження мені подарували ключки. Графітові, короткі. 
Це був, мабуть, 2002 рік. І 2003 року я програв поєдинок проти 
південноафриканця Коррі Сандерса. А Коррі був чудовим 
гольфістом.
І я, щоб підготуватися до бою та знати супротивника з усіх 
боків, почав вивчати гольф. А там стільки деталей, і всі вони 
дуже важливі. Отже, завдяки Сандерсу, я почав грати в гольф!

Хто вас тренує?
Мій тренер – Роберт Бейкер (Robert Baker). Що цікаво, він також 
південноафриканець. Якось на турнірі в Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago) 
я грав у команді Ніка Фальдо (Nick Faldo). Дональд Трамп грав 
у цьому ж турнірі, тому що взагалі-то поле належить йому. Там 
я й познайомився з Робертом. Він мав цілу програму – logical 
golf. Він сам створив цю методику, відмінну від решти. І за цією 
методикою я почав займатися, все інтенсивніше та частіше.
І за великим рахунком - багато в чому завдяки методиці Роберта 
Бейкера - останні два роки я відчуваю себе гольфістом! Приділяю 
гольфу набагато більше часу.

ІНТЕРВ`Ю
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Ви сказали, що частіше тренуєтеся 
останніми роками. В Україні чи за 
кордоном?

Найбільше часу я провів тут у нас, у H 
Club, на драйвінг-рейнджі. Дуже люблю 
приїхати до Equides прямо з самого ранку. 
Тут я тренуюся лише сам. Я намагався 
займатися з іншим тренером, але це абсо-
лютно інша техніка, вона мене збиває.

Тобто у вас весь час один тренер – 
Роберт Бейкер?

Так. Коли якийсь PRO мені пропонує 
допомогу, я зазвичай дякую та відмо-
вляюся. Тому що буквально один 
елемент змінюється - і весь концепт 
гри руйнується.

Наш із вами земляк, футболіст 
Андрій Шевченко, дуже вправний 
гольфіст. Ви зустрічались із ним на 
гольф-полі?

Звісно, зустрічалися, грали разом, у 
Лондоні. Ну, він супер, скажу я вам! 
Шевченко та м'яч – це взагалі дві 
нероздільні речі. Андрій – не просто 
чудовий гольфіст – він фанатик! Здається, 
він навіть весілля на гольф-полі справляв.

Який для вас найбільш пам`ятний 
турнір, в якому брали участь?

Для мене це однозначно - турнір Alfred 
Dunhill Links Championship. Він щороку 
проходить у Шотландії, і туди не так 
просто потрапити. Мене запрошу-
ють, і я із задоволенням завжди беру 
участь. Гра на трьох полях із справж-
німи PRO – це щось дивовижне. І зага-
лом у гольфі мені більше подобається 
формат змагань PRO-AM. Це мотивує 
мене вдосконалювати свою гру. Торік 
я мав чудову команду і показав відмін-

ний результат. І, здається, всі мої найяс-
кравіші моменти в гольфі так чи інакше 
пов'язані з цим турніром.

Довідка про турнір
Alfred Dunhill Links Championship 
– щорічний чемпіонат з гольфу, 
який проходить на Old Course St 
Andrews у Шотландії. Чемпіонат 
Альфреда Данхілла має унікальну 
і постійну привабливість як для 
серйозних гравців, так і для люби-
телів гольфу.

Чемпіонат The Alfred Dunhill Links 
на полі Old Course St Andrews в Шотландії
The Alfred Dunhill Links Championship 
at the Old Course St Andrews in Scotland

https://www.alfreddunhilllinks.com/
https://www.alfreddunhilllinks.com/
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Які у вас улюблені бренди ключок? 
І як ви пристосовуєте їх до свого 
зросту?

У мене ключки німецького бренду BIG. 
Їх у мене три сети. Якось один гольфіст 
подарував мені ключку-драйвер. Вона 
мені дуже сподобалася. Драйвер був 
японської марки, і так вийшло, що з 
цією ключкою я тренувався перед 
першим днем чемпіонату Dunhill Links 
у St Andrews.
Я вдарив. М'яч полетів... І в мене відва-
лилася голова ключки. (Сміється). Я 
підбіг до Роберта, він якраз був поруч. 
«Що робити?» Неподалік стояла велика 
вантажівка Callaway. Хлопці, які обслуго-
вують гольфістів профі, вже збиралися 
їхати. Ми підійшли, і ті фахівці люб'язно 
провели фітинг моєї ключки… це було 
просто щастя!
Отже, я одержав новий драйвер. І з цим 
новим драйвером у Карнусті (Carnoustie) 
на чемпіонаті Dunhill Links я зіграв 18 
лунок. Тоді я шість тижнів щодня трену-
вався перед цим турніром, щодня!

У вас стільки цікавих історій 
про гольф. А що запам'яталося 
найбільше?

Є історія, яка мені запам’яталась, часто 
повертаюсь до неї, адже маю подібну з 
власного архіву. Суть історії: якось під 
час турніру British Open 1999 відбувся 
казус, що став хрестоматійним. Тоді за 
усіма розкладами мав виграти знамени-
тий французький гольфіст Жан ван де 
Вельде (Jean van de Velde) - він лідирував 
з великим відривом від інших. Але уже на 
18-й лунці м'яч у нього влучив у канал, 
потрапив у воду. Жан зняв взуття, заліз 
у канал. Він хотів зіграти м'яч, але... на 
жаль, не вийшло – піднялася вода. Таким 
чином, на 18-й лунці PAR-4 Жан зробив 
сім ударів - і, що ви думаєте, програв!
Після цього фіаско з ним навіть дружина 
розлучилася! Так-так, це відомий факт! 
І ось, ви не повірите! Моя, з одного 
боку, подібна історія, а з іншого зовсім 
не така! Так само на 18-й лунці, стоячи 
перед водною перешкодою – таким же 
каналом, я беру свій новий драйвер і 

б'ю дуже далеко, для себе рекордно: 
319 м. Мені навіть сертифікат видали – 
The longest drive of the tournament. І в 
результаті я пройшов цю лунку в PAR, 
зробивши 4 удари. Це був чудовий для 
мене результат!

Яка частина в гольфі дається вам 
найскладніше?

Зазвичай та частина, яку ти не тренуєш, 
не практикуєш. Наприклад, я дуже багато 
часу приділив довгій грі. І вона у мене 
вдосконалюється. Коротка гра – вихо-
дить не так добре.

А що найбільше любите? Long game?
Обожнюю long game! Дуже люблю ризи-
кувати і у разі перешкоди, наприклад, 
водної - бити напряму. Коли виходить, 
і м'яч перешкоду перелітає, це таке 
задоволення – словами не передати! 
Наприклад, я точно знаю, що протягом 
наступних 50 років пам'ятатиму той 
Dunhill Links Championship і ту 18 лунку, 
де я виграв Longest Drive!

Чи був у вашому житті hole-in-one?
На жаль, ні. Але в St Andrews одного разу 
він вийшов у мого спів-флайтника. Тоді 
я вперше побачив, як робиться hole-in-
one. Втім, я потрапляв у лунку чіпінгом 
з дистанції десь 100 метрів. Це був мій 
перший eagle.

Якось ви сказали, що, як не дивно, 
між гольфом і боксом є певна 
схожість. Прокоментуйте...

Схожість – у гнучкості, координації та 
витривалості.

Що саме приваблює вас у гольфі, 
чому ви вчитеся?

У гольфі щодня щось нове! Кожен раунд 
не схожий на попередній і не буває двох 
однакових ударів.

ІНТЕРВ`Ю

Володимир Кличко та Віце-президент 
Всеукраїнської федерації гольфу Марія Орлова

Wladimir Klitschko and Vice-President 
of the Ukrainian Golf Federation Maria Orlova

https://www.youtube.com/watch?v=QV8Qj91T3o0&ab_channel=HynoDesignsv.III
https://www.youtube.com/watch?v=QV8Qj91T3o0&ab_channel=HynoDesignsv.III
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У низці інтерв'ю ви підкреслюєте, що 
гольф для вас – лише хобі. Які цілі 
ви ставите перед собою в гольфі, 
навіть якщо це аматорський гольф?

Для мене мета одна – отримувати задо-
волення від гри. Звісно, я завжди хочу 
добре зіграти. Але я навмисно дистан-
ціювався від високих очікувань від своєї 
гри. Усунувся від цього. Для мене важливо 
зберегти сталість настрою, почуття радо-
сті. Тільки гольф може зіпсувати мені 
настрій, тому що це гра – проти самого 
себе та із самим собою. А гра в команді 
дає й зовсім унікальні відчуття. Загалом, 
гольф – дивовижна гра. Ти можеш і з 
кимось грати, і проти когось…
Нічого ідеального в житті немає, але 
гольф найближчий до ідеального.

Чи є улюблений бренд гольфіч-
ного одягу?

Є. Це G-Fore.

У яких турнірах і чемпіонатах 
України та світу ви плануєте взяти 
участь у сезоні 2022?

По-перше, це Dunhill Links. Я сумую за цим 
чемпіонатом, чекаю на нього цілий рік.
І другий турнір – це JP McManus PRO-AM. 
Там також дуже цікаво. Це особливе 
ком'юніті. Люди з різних верств суспіль-
ства, які об'єднані одним хобі. Можна 
зіграти з тим, на кого дивишся як на 
ікону. Наприклад, із Тайгером Вудсом. 
Щоправда, на полі я ніколи його не зустрі-
чав. Можливо, наступного року там буде 
сам МакМанус!

З ким грали із відомих гольфістів?
У мене вже ціла колекція зібралася: це 
Джон Дейлі (John Daly), Нік Фальдо (Nick 
Faldo), Мартін Каймер (Martin Kaymer), 
Ерні Елс (Ernie Els). І – Андрій Шевченко!

Чи є у вас улюблений гольфіст?
Мені поради Нік Фальдо давав - дуже 
подобається його свінг! Рорі Макілрой 
(Rory McIlroy) - але я з ним не грав. Ну і 
Тайгер Вудс, звичайно.

Ви є членом якогось клубу?
Так, це клуб PGA National у США, 
Флорида. І два німецькі - Gut Hainmühlen 
і Hardenberg.

Як ви оцінюєте український гольф 
на міжнародній арені та чи бачите 
прогрес за останні кілька років?

Бачу абсолютний прогрес! Є сильне 
прискорення. Багато моїх друзів грають 
у гольф в Україні, і кількість залучених до 

гри швидко зростає. З'являються нові 
гольф-поля. Молоді гравці. Національна 
збірна все частіше показує гарніі резуль-
тати. Турнірна сітка в Україні стала значно 
ширшою. Загалом радий тому, що гольф 
у країні почав активно розвиватися, і 
все більше людей відкривають для себе 
цей вид спорту і знаходять у ньому щось 
для себе. Як і я якось знайшов...

На яких полях ви грали в Україні?
Я грав у Superior в Харкові, у Києві – в 
Kozyn та GolfStream. Мені подобається 
тренуватися на драйвінг-рейджі у H 
Club. В «Едемі» ще не був.

Яку пораду ви можете дати тим, хто 
тільки починає свій шлях у гольфі?

П о ч и н а й те  –  і  р о з п о ч н е т ь с я . 
Продовжуйте – і продовжиться.
Унікальна гра, яка забирає час. Але 
якщо президенти США Дональд Трамп 
та Барак Обама проводили так багато 
часу на гольф-полі, чи нам скаржитися, 
що гольф вимагає часу.
Це незамінна гра для того, щоб пізнати 
себе, відточити відчуття часу, відчути 
плече іншої людини, з якою йдеш у 
флайті. За манерою, як людина грає, 
можна багато про неї сказати. Чи він 
поважає гру, самого себе, який він у 
бізнесі.
Цікаво грати з професіоналами – вони 
також, як і любителі, роблять помилки, 
показуючи тим самим, що вони звичайні 
смертні люди.
Ну і, звичайно, гольф – це можливість 
милуватися природою, перебуваючи 
на полі 4-5 годин. Адже гольф-поля 
будують у наймальовничіших місцях 
нашої планети.

What is golf for you? Why, after you 
left the big box, the choice fell on 
it, how did you feel that golf is your 
game?

Golf is a unique game. It all started with 
the fact that one day on my birthday I was 
gifted by golf clubs. Graphite, short. It was 
probably 2002. And in 2003, I lost a fight 
against South African boxer Corrie Sanders. 
Meanwhile, Corrie was a great golfer.
And I, in order to prepare for battle and 
know my rival from all sides, began to 
study golf. I found so many details, and 
they were all very important. So, thanks 
to Sanders, I started playing golf!

Who trains you?
My coach is Robert Baker. Interestingly, 
he is also a South African. Once at a 
tournament in Mar-a-Lago, I played for 
Nick Faldo. Donald Trump played in the 
same tournament, because in fact the 
course belongs to him. There I met Robert. 
He had a whole program – “logical golf”. He 
himself created this technique, different 
from the rest. And I started practicing this 
technique more and more intensively.
And by and large - thanks in large part 
to the method of Robert Baker - the last 
two years I feel like a golfer! I spend a lot 
more time on golf.

You said you have been training more 
often in recent years. In Ukraine or 
abroad?

I spent most of my time here at the H 
Club, on the driving range. I really like to 
get to Equides right from the morning. 
Here I train only alone. I tried to work 
with another coach, but it's a completely 
different technique, it knocks me out.

https://www.jpmcmanusproam.com/
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So you have one coach all the time - 
Robert Baker?

Yes. When a PRO offers me help, I usually 
thank him and refuse. Because literally one 
element changes - and the whole concept 
of the game collapses.

Our compatriot, football player Andriy 
Shevchenko, is very good at golf. Did 
you meet him on the golf course?

Of course, we met and played together in 
London. Well, he's great, really! Shevchenko 
and the ball are two inseparable things. 
Andriy is not just a great golfer - he is a 
fanatic! It seems he celebrated even a 
wedding on a golf course!

What is the most memorable 
tournament for you in which you 
took part?

For me, this is definitely the Alfred Dunhill 
Links Championship. It is held every year in 
Scotland, and it is not so easy to get there. 
I am invited, and I am always happy to 
participate. Playing on three courses with 
real PROs is something amazing. And in 
general in golf I prefer the format of PRO-AM 
competitions. It motivates me to improve 
my game. Last year I had a great team 
and showed a great result. And it seems 
that all my highlights in golf are somehow 
connected with this tournament.

Tournament information
The Alfred Dunhill Links Championship is 
an annual golf championship held at the 
Old Course St Andrews in Scotland. Alfred 
Dunhill's Championship has a unique and 
enduring appeal for both serious players 
and golf enthusiasts.

What are your favorite brands of 
clubs? And how do you adapt them 
to your height?

I have clubs of the German brand BIG. I have 
three settings. Once a golfer presented me 
a driver club. I really liked it. The driver was 
by Japanese brand, and it so happened 
that I trained with this club before the first 
day of the Dunhill Links Championship in 
St Andrews.
I hit. The ball flew... And the club's head 
fell off. (Laughs). I ran up to Robert, he 
was right next to me. "What shall I do?" A 
large Callaway truck was standing nearby. 
The guys who serve the PRO golfers were 
about to leave. We approached, and those 
experts kindly made fitting of my club… 
it was such happiness!
So I got a new driver. And with this new 
driver in Carnoustie at the Dunhill Links 
Championship, I played 18 holes. Then I 
trained every day for six weeks before this 
tournament, every day!

You have so many interesting 
stories about golf. And what do you 
remember the most?

One day during the British Open 1999 there 
was an incident that became a textbook. 
Then the famous French golfer Jean van 
de Velde had to win from all schedules - 
he was in the lead by a wide margin. But 
on the 18th hole his ball fell in the water 
channel. Jean took off his shoes and got 
into water. He wanted to play the ball, but 
unfortunately it didn't work out - the water 
rose. So, on the 18th hole of PAR-4, Jean 
made seven shots - and, of course, lost!
Even his wife divorced him after this fiasco! 
Yes, this is a well-known fact!

And now, you will not believe! On the 
same 18th hole, standing in front of a 
water obstacle - the same channel, I take 
my new driver and hit very far, for a record: 
319 m. I was even issued a certificate – 
“The longest drive of the tournament”. 
And as a result, I went through this hole 
in PAR, making 4 strokes. It was a great 
result for me!

What part of golf is given to you 
the most difficult?

Usually, the part that you don't train, you 
don't practice. For example, I spent a lot 
of time playing a long game. And it is 
improving for me. Short game - it doesn't 
turn out so well.

And what do you like the most? 
Long game?

I love long game so much! I really like to 
take risks and in case of an obstacle, for 
example, water - to hit directly. When 
it comes out, and the ball flies over the 
obstacle, it's such a pleasure - words can 
not convey! For example, I know for sure 
that for the next 50 years I will remember 
that Dunhill Links Championship and that 
18th hole where I played PAR-4!

Has there been a hole-in-one 
in your life?

Unfortunately, no. But in St Andrews I once 
came out it with my “co-flightist”. That's 
when I first saw how hole-in-one is made. 
However, I got into the hole by chipping 
from a distance of about 100 meters. This 
was my first eagle.

You once said that, oddly enough, 
there is a certain similarity between 
golf and boxing. Comment, please...

The similarity is in flexibility, coordination 
and endurance.

What really attracts you in golf?
Golf every day presents something new! 
Each round is not like the previous one 
and no two hits are the same.

In interviews, you emphasize that 
golf is just a hobby for you. What 
goals do you set for yourself in golf?

For me, the goal is one - to enjoy the game. 
Of course, I always want to play well. But 
I deliberately distanced myself from the 
high expectations of my game. I moved 
away from it. It is important for me to 
maintain a constant mood, a sense of joy. 
Only golf can spoil my mood, because 
this game seems to be against myself and 

https://www.alfreddunhilllinks.com/
https://www.alfreddunhilllinks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QV8Qj91T3o0&ab_channel=HynoDesignsv.III
https://www.youtube.com/watch?v=QV8Qj91T3o0&ab_channel=HynoDesignsv.III
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with myself as well. And playing in a team 
gives a completely unique feeling. All in 
all, golf is an amazing game. You can play 
with someone and against someone…
There is nothing perfect in life, but golf is 
the closest thing to perfect.

Is there a favorite brand of golf 
clothing?

There is a G-Fore.

In which Ukrainian and world 
tournaments do you plan to take 
part in the 2022 season?

The first is Dunhill Links. I miss this 
championship, I've been waiting for it 
for a whole year.
And the second tournament is JP McManus 
PRO-AM. It's also very interesting there. 
This is a special community. People from 
different stratum of society are united by 
one hobby. You can play with someone 
you look at as an icon. For example, with 
Tiger Woods. However, I never met him 
on the course. Maybe next year McManus 
himself will be there!

And what about famous golfers you 
have played with?

I have already set a collection: John Daly, 

Nick Faldo, Martin Kaymer, Ernie Els. And 
- Andriy Shevchenko!

Do you have a favorite golfer?
Nick Faldo gave me advice - I really like 
his swing! Rory McIlroy - but I didn't play 
with him. And Tiger Woods, of course.

Are you a member of any golf-club?
Yes, this is the PGA National club in 
the United States, Florida. And two 
in Germany - Gut Hainmühlen and 
Hardenberg.

How do you assess Ukrainian golf in 
the international arena and do you 
see progress over the last few years?

I see absolute progress! There is a strong 
acceleration. Many of my friends play golf 
in Ukraine, and the number of people 
involved in the game is growing rapidly. 
New golf courses appear. Young players 
appear. The National team is increasingly 
showing good results. The tournament 
grid in Ukraine has become much 
wider. In general, I am glad that golf 
in the country has begun to develop 
actively, and more and more people are 
discovering this sport and find something 
for themselves in it. As I somehow found...

What courses did you play in Ukraine?
I played in Superior in Kharkiv, in Kyiv 
there were Kozyn and GolfStream. I like 
to practice on a driving range at H Club. 
And I have not been in “Edem” yet.

What advice can you give to those 
who are just starting their way in golf?

Start - and it will begin. Keep going - and 
it will continue.
It`s a unique game that takes time. But if 
US Presidents Donald Trump and Barack 
Obama spent so much time on the golf 
course, do we complain that golf takes 
time?
This is an indispensable game to get to 
know yourself, upgrade your sense of time, 
feel the shoulder of another person you 
are flighting with. The manner in which a 
person plays can say a lot about him. Does 
he respect the game, or himself, what he 
is in business.
It's interesting to play with professionals 
- they also, like amateurs, make mistakes, 
thus showing that they are ordinary mortals.
And, of course, golf is an opportunity to 
admire nature, being on the course for 
4-5 hours. After all, golf courses are being 
built in the most picturesque places on 
our planet.

https://www.jpmcmanusproam.com/
https://www.jpmcmanusproam.com/
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СЕРТИФІКАЦІЯ ГОЛЬФ-ПОЛІВ В УКРАЇНІ
CERTIFICATION OF GOLF COURSES IN UKRAINE

Правила гри в гольф виникли близько п'ятисот років тому в Шотландії і спочатку існували як три основ-
них заповіді, дотримання яких було обов’язковим: грай м'яч, як він лежить, грай поле, як воно є, якщо ні 
те, ні інше неможливо - вчиняй по справедливості.
Але, щоб грати поле, «як воно є», а тим більше проводити на ньому чемпіонські турніри, слід бути впевне-
ним, що воно відповідає певним вимогам і міжнародним нормам. Відповідність цим нормам фіксує проце-
дура сертифікації гольф-поля.

The rules of golf originated about five hundred years ago in Scotland and originally existed as three basic precepts, 
the observance of which was mandatory: play the ball as it lies, play the course as it is, if neither it is impossible to 
do justice.
But to play the course "as it is", and even more so to hold championship tournaments on it, you need to be sure 
that it meets certain requirements and international standards. Compliance with these standards is fixed by the golf 
course certification procedure.

Огляд основних гольф-клубів 
та гольф-полів України з точки зору 
їх особливостей
Головними центрами гольфу в Україні є 
Київ, Харків і Львів.

ГК «Гольфстрім» (Київ)
Київський Гольф Клуб, що входить до 
Центру зеленого туризму GolfStream, 
- це не тільки найбільший гольф-об'єкт 
України, а й перлина гольф-архітек-
тури Європи. Він включає три поля для 
гольфу, в тому числі 18-лункове чемпіон-
ське поле. 

Автор проєкту - Пітер Чемберлен (Велика 
Британія). За оцінками фахівців, кращим 
серед полів клубу є 18-лункове поле 
Чемберлен (Chamberlain Course, пар 
72, 5914 м з жовтих ті, 6853 м з чорних 
ті). Розгалужена система водних переш-
код і заболочених ділянок, складний і 
вільний дизайн поля, тактичні альтер-
нативи гри, що закладені практично на 
кожній лунці, кидають виклик не тільки 
любителям, але і кращим гравцям світу.
Класичне 9-лункове Клубне поле (пар 
36, 3322 м), що об'єднує ліс і відкриті 
горбисті території, дає уявлення про 

традиційний вигляд поля, з м'яко окрес-
леними піщаними бункерами, схилами 
і грінами.
І, нарешті, своєрідне й романтичне 
9-лункове Паркове поле (пар 30, 1662 
м), вже одна назва якого говорить сама 
за себе. Чудова добірка квітучих чагар-
ників і дерев, плавний горбистий рельєф 
роблять його гостинним і доброзичли-
вим до гравців.
На базі Клубного і Паркового гольф-полів 
створені ще два популярних ігрових 
маршрути: 18-лунковий Premier Course 
і непроста за довжиною 9-ка - марш-

ОГЛЯД ГОЛЬФ-ПОЛІВ

ГК «Гольфстрім» (Київ)
GolfStream GC (Kyiv)

https://kievgolfclub.com/ua/
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рут з професійними майданчиками-ті 
Centaur Course.
Згідно з визначенням рейтингів гольф-
полів України, цікаві наступні факти.
Найдовший маршрут - Чемберлен, 
Чорні Ті - 6853 м. Найкоротша лунка - 
Паркове поле, Червоні ті, 9-а лунка - 71 
м. Найдовша лунка - Чемберлен, Чорні 
Ті, 1-а лунка - 579 м.

ГК «Козин» (Київ) 
Еколого-рекреаційний центр, де активно 
тренуються і грають як початківці, так 
і досвідчені гольфісти. Тут функціонує 

чемпіонське поле на 18 лунок з основ-
ними тренувальними зонами: драй-
вінг-рейндж, чіппінг та паттінг гріни, - що 
дає можливість проводити турніри міжна-
родного рівня. Повноцінне гольф-поле 
на 18 лунок має пар 70, жіночі ті - 4 605 
м, чоловічі ті - 5 600 м. Поле вважається 
досить складним через велику кіль-
кість водних перешкод і зон з високою 
травою. Фервеї на гольф-полі «Козин» 
завжди коротко стрижені, мають чіткі 
межі з рафом.
Як еколого-рекреаційний центр, клуб не 
замінює покриття фервеїв спеціальною 

травою, оскільки зобов'язаний берегти 
природне трав'яне покриття. Завдяки 
регулярному догляду якість фервея 
завжди залишається на високому рівні.
Найкоротша лунка - Червоні Ті, 15-а 
лунка - 78 м.

ГК «Суперіор» (Харків) 
Має статус гольф-курорту з чемпіонським 
полем на 18 лунок та 5-зірковим готелем 
і SPA-комплексом. Тут активно трену-
ються люди з особливими потребами - 
використовуючи спеціальні адаптовані 
ключки, адже гольф - вид спорту, який 

ГК «Козин» (Київ)
Kozyn GC (Kyiv)

ГК «Суперіор» (Харків)
Superior GC (Kharkiv)

https://www.ukrgolf.org/en/kozyn_gc
https://www.superiorresort.com/
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представлений на паралімпійських іграх. 
Поле було відкрито в 2009-му році і 
спочатку мало дев'ять лунок (пар 35). 
Керували будівництвом першої «дев'ятки» 
американський шейпер Брайан Сміт і 
росіянин Олександр Степанов. У 2012-
му році закінчено будівництво ще дев'яти 
лунок, які проєктував австралієць, 
суперінтендант поля Ендрю Глен. 
У підсумку вийшло професійне гольф-
поле, виконане в класичних шотландських 
традиціях, але зі своєю харизмою і особ-
ливостями, які роблять гру непередбачу-
ваною і цікавою. Додає інтриги тутешній 
мінливий вітер, який радує досвідчених 
гольфістів, а початківців вчить долати 
труднощі. Надзвичайні ландшафти, висо-
кий рівень складності, ідеальна якість 
покриття і особлива атмосфера - тут є 
все, про що може мріяти гольфіст будь-я-
кого рівня. 
Родзинка гольф-поля - лунка №2. Вона 
являє собою острів, оточений водою, з 
маленьким гріном і бункером в правій 
його частині. Особливу складність 
проходження лунки високо цінують 
професіонали, а неймовірною красою 
пейзажу захоплюються всі гравці.
Гольф-поле Superior – це 70 га (площа), 
6238 м (максимальна довжина), 18 лунок, 
пар 72, 120 бункерів, 7 штучних озер та 
водоспади.
Поле сертифіковане і каліброване 
за стандартами EGA (European Golf 
Association), що дозволяє проводити 
будь-які професійні турніри. Індекс склад-
ності поля - 149 з 155 можливих (за оцін-
кою Європейської гольф-асоціації).
Найскладніші маршрути - Чорні Ті +11 
до гандикапу гравця (чоловіки), Жовті Ті 

+12 до гандикапу гравця (жінки).
Найкоротша лунка - Червоні Ті, 2-а лунка 
- 71 м. Найдовша лунка - Чорні Ті, 13-а 
лунка - 558 м.

ГК «Едем» (Львів) 
Edem Golf Club Lviv - перший в Західній 
Україні гольф-клуб, оточений мальов-
ничою природою та розташований 
подалі від міської метушні. Будівництво 
Edem Golf Club Lviv було поділено на 
два етапи: під час першого завершили 
створення тренувального поля та driving 
range. Під час другого етапу побудували 
9-лункове гольф-поле довжиною понад 3 
км, академічне 6-лункове поле, гріни для 
короткої гри, клубний будинок із ProShop 
та комфортними клубними і гостьовими 
зонами. Наразі поле на 9 лунок вже отри-
мало відповідні сертифікати, що надає 
можливість проводити там змагання, 
а гольфістам - покращувати значення 
свого гандикапу.
Найлегший маршрут - Сині Ті - 18 від 
гандикапу гравця (чоловіки), Сині Ті - 17 
від гандикапу гравця (жінки).Найкоротший 
маршрут - Сині Ті - 1485 м. Найкоротша 
лунка - Сині Ті, 6-а лунка - 50 м. Унікальна 
і найдовша 6-парова 9-а лунка (596 м) 
для супер-профі. Полів з такими лунками 
дуже мало навіть в Європі.

ГК H Club (Київ, Лісники) 
На сьогодні клуб має в своєму розпоряд-
женні тільки драйвінг-рейндж, паттінг і 
чіппінг гріни та міні-поле для тренувань. 
Але через деякий час тут, в 16-ти км від 
центру Києва, буде побудовано поле 
на 18 лунок. На новому полі, спроєкто-
ваному англійським гольф-архітекто-

ром Джонатаном Девісоном (Jonathan 
Davison) з компанії Create Golf, можна буде 
зіграти, найімовірніше, вже за два роки.

Overview of the main golf clubs and 
golf courses of Ukraine in terms of their 
features
The main golf centers in Ukraine are Kyiv, 
Kharkiv and Lviv.

GolfStream (Kyiv)
Kyiv Golf Club, which is part of the 
GolfStream Green Tourism Center, is not 
only the largest golf facility in Ukraine, but 
also a pearl of golf architecture in Europe. 
It includes three golf courses, including an 
18-hole championship course.
The author of the project is Peter 
Chamberlain (Great Britain). According to 
experts, the best among the courses is the 
18-hole Chamberlain Course (par 72, 5914 
m of yellow tee, 6853 m of black tees). An 
extensive system of water obstacles and 
wetlands, complex and free course design, 
tactical alternatives to the game, laid on 
almost every hole, challenge not only 
fans but also the best players in the world.
The classic 9-hole Club Course (par 36, 3322 
m), which combines forest and open hilly 
areas, gives an idea of the traditional look 
of the course, with softly outlined sand 
bunkers, slopes and greenery.
And, finally, a peculiar and romantic 9-hole 
Park Course (par 30, 1662 m), one name 
of which speaks for itself. A wonderful 
selection of flowering shrubs and trees, 
smooth hilly terrain make it hospitable 
and friendly to players.
On the basis of Club and Park golf courses 

ОГЛЯД ГОЛЬФ-ПОЛІВ

ГК «Едем» (Львів)
Edem GC (Lviv)

https://edemresort.com/ru/golf-klub/
https://www.facebook.com/H-Golf-club-464635560712669/
https://kievgolfclub.com/ua/
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two more popular game routes are created: 
18-hole Premier Course and difficult 
on length 9 - a route with professional 
platforms - those Centaur Course.
According to the determination of the 
ratings of golf courses in Ukraine, the 
following facts are interesting.
The longest route - Chamberlain, Black 
Tees - 6853 m. The shortest hole - Park 
Course, Red Tees, 9th hole - 71 m. The 
longest hole - Chamberlain, Black Tees, 
1st hole - 579 m.

Kozyn Golf Club (Kyiv) 
Is an ecological and recreational center 
where both beginners and experienced 
golfers actively train and play. There is an 
18-hole championship course with the 
main training zones: driving range, chipping 
and putting green - which makes it possible 
to hold tournaments of international level. 
A full-fledged 18-hole golf course has 70 
par, women's 4,605 m, men's 5,600 m. The 
course is considered quite difficult due to 
the large number of water obstacles and 
areas with tall grass. Fairways on the golf 
course "Kozyn" are always short-haired, 
have clear boundaries with the shelf.
As an ecological and recreational center, 
the club does not replace the cover of the 
fairways with special grass, as it is obliged 
to preserve the natural grass cover. Thanks 
to regular care, the quality of the fairway 
always remains at a high level. The shortest 
hole is Red Tees, the 15th hole - 78 m.

Superior Golf Club (Kharkiv) 
Has the status of a golf resort with an 
18-hole championship course and a 5-star 
hotel and SPA-complex. People with special 

needs actively train here - using special 
adapted sticks, because golf is a sport that 
is represented at the Paralympic Games.
The course was opened in 2009 and initially 
had nine holes (par 35). The construction 
of the first "nine" was supervised by the 
American shaper Brian Smith and the 
Russian Alexander Stepanov. In 2012, 
the construction of nine more holes was 
completed, designed by Australian course 
superintendent Andrew Glenn.
The result is a professional golf course 
made in the classic Scottish tradition, but 
with its charisma and features that make 
the game unpredictable and interesting. 
The local changing wind adds intrigue, 
which pleases experienced golfers, and 
teaches beginners to overcome difficulties. 
Extraordinary landscapes, a high level of 
complexity, perfect quality of coverage and 
a special atmosphere - here is everything 
a golfer of any level can dream of.
The highlight of the golf course is the hole 
№2. It is an island surrounded by water, 
with a small green and a bunker in its right 
part. The special difficulty of passing the 
hole is highly valued by professionals, and 
all players admire the incredible beauty 
of the landscape.
Superior Golf Course is 70 hectares (area), 
6238 m (maximum length), 18 holes, par 72, 
120 bunkers, 7 artificial lakes and waterfalls.
The course is certified and calibrated 
according to EGA (European Golf 
Association) standards, which allows you 
to hold any professional tournaments. 
Course complexity index - 149 out of 155 
possible (according to the European Golf 
Association).
The most difficult routes are Black Tees +11 

to the player's handicap (men), Yellow Tees 
+12 to the player's handicap (women). The 
shortest hole – Red Tees, the 2nd hole - 
71 m. The longest hole - Black Tees, the 
13th hole - 558 m. 

Edem Golf Club (Lviv) 
Is the first golf club in Western Ukraine, 
surrounded by beautiful nature and located 
away from the hustle and bustle of the city. 
The construction of Edem Golf Club Lviv 
was divided into two stages: during the 
first, the creation of a training course and a 
driving range were completed. During the 
second phase, a 9-hole golf course over 
3 km long, an academic 6-hole course, 
greens for a short game, a club house 
with ProShop and comfortable club and 
guest areas were built. So far, the 9-hole 
course has already received the appropriate 
certificates, which gives the opportunity 
to hold competitions there, and golfers - 
to improve the value of their handicap.
The easiest route - Blue Tees - 18 from 
the player's handicap (men), Blue Tees - 
17 from the player's handicap (women).
The shortest route - Blue Tees - 1485 m.
The shortest hole - Blue Tees, the 6th hole 
- 50 m. The unique and longest 6-par 9th 
hole (596 m) for super-pros. 

H Club (Kyiv, Lisnyky)
 Today the club has only a driving range, 
putting and chipping greens and a mini-
course for training. But after a while, an 
18-hole course will be built here, 16 km 
from the center of Kyiv. The new course, 
designed by English golf architect Jonathan 
Davison of Create Golf, will probably be 
played in two years.

GOLF COURSES REVIEW

H Club (Київ, Лісники)
H Club (Kyiv, Lisnyky)

https://www.ukrgolf.org/en/kozyn_gc
https://www.superiorresort.com/
https://edemresort.com/ru/golf-klub/
https://www.facebook.com/H-Golf-club-464635560712669/
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ЗБІРНА УКРАЇНИ З ГОЛЬФУ: 
СВІТОВІ ЗДОБУТКИ ЗА СЕЗОН
UKRAINIAN NATIONAL GOLF TEAM: 

WORLD ACHIEVEMENTS FOR THE SEASON

У світі великого спорту національні збірні – це авангард, гордість держави. Національна Збірна України з 
гольфу так само є репрезентативною командою із найсильніших гравців, що покликана гідно представ-
ляти країну на міжнародній спортивній арені. І цього сезону вона показала дійсно переконливі, високі 
результати!

In the world of great sports, national teams are the vanguard, the pride of the state. The National Golf Team of Ukraine 
is also a representative group of the strongest players, aimed to represent the country with dignity in the international 
sports arena. And this season it showed really convincing, high results!

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ 

Національна Збірна України з гольфу (основний склад, сезон 2021)
Жінки: Федорович Марія, Растворцева Ельвіра, Пилипенко Софія, Растворцева Єлизавета, Зонова Анна.
Чоловіки: Маловичко Іван, Голод Михайло, Алалін Тимур, Соколов Артем, Головко Андрій.

National Golf Team of Ukraine (main squad, season 2021)
Women: Fedorowycz Maria, Rastvortseva Elvira, Pylypenko Sofia, Rastvortseva Elizaveta, Zonova Anna.
Men: Malovychko Ivan, Golod Mykhailo, Alalin Tymur, Sokolov Artem, Golovko Andriy.

https://www.ukrgolf.org/nacionalna_zbirna
https://www.ukrgolf.org/nacionalna_zbirna
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Все почалося минулого року, коли Всеукраїнська федера-
ція гольфу спрямувала свою увагу на склад Збірної України 
і, найперше, на юних спортсменів. Тоді, у 2020, оновлений 
склад Збірної команди став наймолодшим, відповідно до 
вікової категорії спортсменів, за всю історію українсь-
кого гольфу. 
А головне, підготовка гравців Збірної набула плановий 
і регулярний характер, що неминуче позначилося на 
зростанні рівня спортивної майстерності, а значить і на 
результатах участі Збірної на міжнародних змаганнях.

Головні досягнення Збірної на міжнародній арені
Триденний турнір Golf Mad Junior Open 2021 проходив 
21-23 квітня на гольф-полях Туреччини. За результа-
тами змагань українці зайняли декілька призових місць. 
Михайло Голод завоював першість у категорії U16. Тимур 
Алалін у категорії U16 посів друге місце. Іван Маловичко 
отримав почесне друге місце у категорії U21.

З 27-29 травня в Болгарії проходили міжнародні змагання 
17th Bulgarian Amateur Open Championship. Відкритий 
чемпіонат серед аматорів проходить в Болгарії щороку, 
на цей раз у ньому брали участь спортсмени з 17-ти країн 
світу. Україну представляли гольфісти Національної та 
Юніорської збірних, а також аматори, що мають відповід-
ний гандикап. 
Боротьба за першість відбувалася на мальовничих, але 
надзвичайно складних  полях: Thracian Cliffs та BlackSea 
Rama. Сильна конкуренція та вітряна погода випробову-
вали спортсменів на витривалість. І знову перемога!
За результатами трьох турнірних днів Україна завоювала 
два перших місця. Серед претенденток на першість у 
номінації Ladies Champions Netto переможницею стала 
гольфістка Національної збірної - Софія Пилипенко.

З 17-20 червня у Хорватії відбувся міжнародний чемпіонат 
з гольфу. Змагання проходило за складних погодних умов - 
сильний вітер та спека. Чоловічий турнір тривав чотири дні, 
жіночий - три.
За результатами всіх раундів українки здобули перемоги: 
Ельвіра Растворцева - перше місце, Єлизавета Растворцева - 
друге місце. 1-е місце у міжнародному заліку Іван Маловичко 
та Софія Пилипенко. 

28-31 липня у Латвії проходив командний чемпіонат Європи 
- чотириденні змагання з гольфу серед 12 країн, серед яких 
була і Збірна України. Як показують результати гри, і чоловіча, 
і жіноча команди були сильними опонентами для всіх учас-
ників чемпіонату.
Стрімко просунувшись вгору по турнірній таблиці, наша збірна 
боролася за призові місця у фіналі. Жіноча команда виборола 
третє місце, чоловіча посіла четверте.
Власне, усі гравці наших команд зробили великий внесок в 
результат гри. Вперше Україна зайняла настільки високі пози-
ції на чемпіонаті Європи!

«Я задоволений результатом, який продемонструвала 
Національна Збірна в цьому сезоні. Результати змагань 
дійсно є кращими, ніж ми очікували. Але й готувалися цього 
року ми набагато серйозніше. Зараз команда є сильним 
супротивником для інших країн світу, хоча ще декілька років 
тому нас ніхто серйозно не сприймав, – говорить Руслан 
Гаркавенко, Головний тренер Національної та Юніорської 
Збірних України з гольфу. – В нас стало більше трену-
вань для гольфістів, розширився тренерський склад. Саме 
ретельна підготовка дозволяє нам ставити нові рекорди 
та здобувати перемоги. Попереду багато турнірів та ще 
більше тренувань, адже представляти Україну в світі - 
це важлива місія, яка має бути реалізована якнайкраще».

UKRAINIAN GOLF TODAY
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It all started last year, when the Ukrainian Golf Federation focused 
on the composition of the National Team of Ukraine and, first of all, 
on young athletes. Then, in 2020, the renewed composition of the 
National Team became the youngest, according to the age category 
of athletes, in the history of Ukrainian golf.
And most importantly, the training of the team's players has become 
planned and regular, which inevitably affected the growth of 
sportsmanship, and hence the results of the team's participation in 
international competitions.

The main achievements of the National team 
in the international arena
The three-day Golf Mad Junior Open 2021 took place on April 
21-23 on the golf courses of Turkey. According to the results of the 
competition, the Ukrainians took several prizes. Mykhailo Golod won 
the championship in the U16 category. Tymur Alalin took second place 
in the U16 category. Ivan Malovychko took the honorable second 
place in the U21 category.

The 17th Bulgarian Amateur Open Championship took place in 
Bulgaria on May 27-29. The Open Amateur Championship is held in 
Bulgaria every year, this time with the participation of athletes from 17 
countries. Ukraine was represented by golfers of the National and Junior 
national teams, as well as amateurs with the appropriate handicap.
The fight for the championship took place on picturesque but 
extremely difficult courses: Thracian Cliffs and BlackSea Rama. Strong 
competition and windy weather tested the athletes for endurance. 
And victory again!
According to the results of three tournament days, Ukraine won the 
first two places.. Among the contenders for the Ladies Champions 
Netto nomination, the winner was the golfer of the National Team - 
Sofia Pylypenko.

The International Golf Championship took place in Croatia 
on June 17-20. The competition was held in difficult weather 
conditions - strong wind and heat. The men's tournament lasted 
four days, the women's - three.
According to the results of all rounds, the Ukrainians won: Elvira 
Rastvortseva - first place, Elizaveta Rastvortseva - second place. Ivan 
Malovychko and Sofia Pylypenko won 1st place in the international 
standings..

On July 28-31, the European Team Championship was held in 
Latvia - a four-day golf competition among 12 countries, including 
the National Team of Ukraine. As the results of the game show, 
both men's and women's teams were strong opponents for all 
participants in the championship.
Rapidly advancing up the standings, our team fought for prizes 
in the finals. The women's team won third place, the men's one 
took fourth place.
In fact, all the players of our teams made a great contribution to 
the result of the game. For the first time Ukraine took such a high 
position at the European Championship!

"I am satisfied with the result shown by the National Team this 
season. The results of the competition are really better than we 
expected. But we also prepared much more seriously this year. Now 
the team is a strong opponent for other countries, although a few 
years ago no one took us seriously, - says Ruslan Garkavenko, Head 
Coach of the National and Junior Golf Teams of Ukraine. - We 
have more training for golfers, the coaching staff has expanded. 
Careful preparation allowed us to set new records and win. There 
are many tournaments and even more trainings ahead, because 
representing Ukraine in the world is an important mission that 
must be realized as best as possible."

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ 
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УКРАЇНСЬКІ ГОЛЬФІСТИ 
У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ WAGR
UKRAINIAN GOLFERS 

IN THE WAGR WORLD RANKING

WAGR – найпрестижніший світовий рейтинг гольфістів-аматорів, і наявність в ньому представників тієї чи 
іншої країни – це показник розвитку гольфу в цій державі. Той факт, що сьогодні Україна має 6 гольфістів у 
престижному рейтингу, цілком реально відображає статус гольфу в нашій державі. Під егідою Всеукраїнської 
федерації гольфу регулярно проходять турніри, результати яких вносяться до рейтингу WAGR і оновлю-
ються щосереди.

WAGR is the world's most prestigious ranking of amateur golfers, and the presence of representatives of a country in 
it is an indicator of the development of golf in this country. The fact that today Ukraine has 6 golfers in a prestigious 
ranking, quite really reflects the status of golf in our country. Under the auspices of the Ukrainian Golf Federation, 
tournaments are regularly held, the results of which are included in the WAGR ranking and updated every Wednesday.

СВІТОВІ РЕЙТИНГИ

https://www.wagr.com/
https://www.wagr.com/
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Турніри на шляху до WAGR
Ще у березні 2021 Всеукраїнська феде-
рація гольфу відкрила гольф сезон у 
Туреччині, де пройшов WAGR турнір за 
участі спортсменів з 10-ти країн. Триденне 
змагання, що входило до календарю EGA 
(Європейської Асоціації гольфу), зібрало 
96 гольфістів, 42% з яких були жінки. За 
результатами у Відбірковому етапі Кубку 
України 2021 перемогу серед жінок отри-
мала Софія Пилипенко, серед чоловіків 
- Іван Маловичко.

З 2 по 4 липня у ГК GolfStream Федерація 
провела Відкритий командний чемпіо-
нат України з гольфу спільно з AnexGolf.
Фінальна частина змагань відобразила 
запеклу боротьбу між двома найсиль-
нішими гравцями України: Михайлом 
Голодом та Іваном Маловичко. Гольфісти 
зіграли play off на шести лунках. Це був 
найдовший play off за всю історію україн-
ського гольфу. 
Також на чемпіонаті всі три турнірні дні 
гольфістка Марія Федорович (входить 
до світового рейтингу WAGR) зіграла з 
результатом мінус, що свідчить про висо-
кий рівень професіоналізму.

16-18 липня в харківському ГК Superior 
відбулися міжнародні змагання Ukrainian 
Open Amateur Championship represented 
by OTP Bank & MasterCard. За їх резуль-

татами в Україні з’явилися нові молоді 
чемпіони. Так, перше місце серед дівчат 
завоювала Софія Пилипенко, серед 
чоловіків - Тимур Алалін. 14-річна Софія 
одночасно стала наймолодшою чемпіон-
кою України за всю історію українсь-
кого гольфу.

22-24 липня у львівському Edem Golf 
Club відбувся Відкритий чемпіонат 
України з гольфу серед гравців серед-
ньої вікової категорії. А 25 липня фіналь-
ним завершенням гольф-тижня стали 
змагання серед дітей Open Kids and 
Junior Golf Tour. 
Результати змагань подавалися до 
рейтингу WAGR. Для Львівщини - це 
перший в історії чемпіонат з гольфу 
такого рівня. 

3-5 вересня в ГК GolfStream пройшов 
Відкритий Чемпіонат України з гольфу 
серед юніорів, юнаків та дівчат. На 
гольф-поле вийшли діти різних вікових 
категорій, найдосвідченіші змагалися 
задля результату, що було внесено до 
рейтингу WAGR. 
Вперше до участі у Чемпіонаті України 
серед юніорів доєдналися вихованці 
Дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву з гольфу. Досвід 
складного турніру мотивував юних вихо-
ванців тренуватися активніше.

Динаміка змін у рейтингу WAGR за 
2021 рік серед українців
Початок року
Станом на початок року до WAGR 
входило 5 українців. Найвищу пози-
цію очолив Іван Маловичко. Вперше в 
історії українського гольфу вітчизня-
ний спортсмен потрапив до WAGR 
ТОП-500. З 2020 року Іван входив до 
тисячі найкращих, і менше ніж за рік 
опинився серед 500 лідерів, постійно 
покращуючи показники.
У березні 2021 до WAGR увійшла Софія 
Пилипенко - наймолодша українська 
спортсменка, що наразі є в списку 
найкращих аматорів світу. 
Кінець року
В другій половині 2021 у ТОП-500 
опинився і Михайло Голод, який пока-
зав найбільший приріст (+657) до 
рейтингу, а Іван Маловичко піднявся 
до ТОП-300. Також до WAGR увійшла 
нова українська гольф-зірка – Тимур 
Алалін, розширивши рейтинг до 6 
українських учасників.
Протягом року впевнено покращували 
свої позиції у WAGR гольфістки: Ельвіра 
Растворцева та Марія Федорович.
Всі 6 гольфістів є членами Національної 
Збірної України з гольфу, що пред-
ставляють Всеукраїнську федерацію 
гольфу та Україну в цілому на міжна-
родній гольф арені.
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Tournaments on the way to WAGR
Back in March 2021, the Ukrainian Golf 
Federation opened the golf season in 
Turkey, where a WAGR tournament was 
held with the participation of athletes from 
10 countries. The three-day competition, 
part of the EGA (European Golf Association) 
calendar, brought together 96 golfers, 
42% of whom were women. According 
to the results in the Qualifying Round of 
the Cup of Ukraine 2021, Sofia Pylypenko 
won among women, and Ivan Malovychko 
won among men.

From July 2 to 4 in GolfStream the 
Federation held the Open Team Golf 
Championship of Ukraine together with 
AnexGolf.
The final part of the competition reflected 
the fierce struggle between the two 
strongest players of Ukraine: Mykhailo 
Golod and Ivan Malovychko. Golfers played 
a play off on six holes. It was the longest 
play off in the history of Ukrainian golf.
Also, at the championship - all three days of 
the tournament, golfer Maria Fedorowycz 
played with a minus result, which indicates 
a high level of professionalism.

On July 16-18, the Ukrainian Open 
Amateur Championship represented 
by OTP Bank & MasterCard took place in 

Kharkiv's Superior Golf Club. As a result, 
new young champions have appeared 
in Ukraine. So, the first place among girls 
was won by Sofia Pylypenko, among men 
- Tymur Alalin. At the same time, 14-year-
old Sofia became the youngest champion 
of Ukraine in the history of Ukrainian golf.

On July 22-24, the Edem Golf Club in Lviv 
hosted the Open Golf Championship of 
Ukraine among middle-aged players. 
And on July 25, the final end of the golf 
week was the competition among children 
Open Kids and Junior Golf Tour.
The results of the competition were 
submitted to the WAGR ranking. For Lviv 
region, this is the first golf championship 
of this level in history.

On September 3-5, the GolfStream hosted 
the Open Golf Championship of Ukraine 
among juniors, boys and girls. Children 
of different ages came to the golf course, 
the most experienced competed for the 
result, which was included in the WAGR 
ranking.
For the first time, pupils of the Kids and 
Youth Sports School of the Olympic Golf 
Reserve joined the Junior Championship 
of Ukraine. The experience of a difficult 
tournament motivated young players to 
train more actively.

Dynamics of changes in WAGR for 2021 
among Ukrainians
The beginning of the year
At the beginning of the year WAGR 
included 5 Ukrainians. The highest position 
was headed by Ivan Malovychko. For the 
first time in the history of Ukrainian golf, 
a domestic athlete got into the WAGR 
TOP-500. Since 2020, Ivan has been among 
the top 1000, and in less than a year he 
has been among 500 leaders, constantly 
improving his performance.
In March 2021 Sofia Pylypenko joined 
the WAGR – she became the youngest 
Ukrainian athlete, who is currently on 
the list of the best amateurs in the world. 
The end of the year
In the second half of 2021, Mykhailo Golod 
also appeared in the TOP-500, which 
showed the largest increase (+657) in 
the rating, and Ivan Malovychko rose 
to the TOP-300. WAGR also included a 
new Ukrainian golf star - Tymur Alalin, 
expanding the rating to 6 Ukrainian 
participants.
During the year, golfers Elvira Rastvortseva 
and Maria Fedorowycz confidently 
improved their positions in WAGR.
All 6 golfers are members of the National 
Golf Team of Ukraine, representing the 
Ukrainian Golf Federation and Ukraine 
as a whole in the international golf arena.

СВІТОВІ РЕЙТИНГИ
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PGA УКРАЇНИ: ЗМАГАННЯ, КВАЛІФІКАЦІЯ 
ТА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
PGA OF UKRAINE: COMPETITIONS, QUALIFICATION AND 

TRAINING OF PROFESSIONALS

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ 

Основними завданнями Асоціації є загаль-
новизнана освіта членів ПГА України, 
організація освітніх програм навчань, 
а також професійні турніри для членів. 
Місією також є пропаганда гольфу у 
тісній співпраці з Всеукраїнською феде-
рацією гольфу.
На початку 2021 року ПГА України стала 
повноцінним членом міжнародної органі-
зації Конфедерації Професійного Гольфу 
[CPG]. У співпраці з Конфедерацією протя-
гом двох років проведено ряд освітніх 
програм. У 2021 році проведено навчання 

тренерів за міжнародною сертифікацією 
«Рівень 1». У сезоні 2021 року відбулося 
2 етапи і фінал Чемпіонату України серед 
професіоналів, вперше проведено Ladies 
Professional Golf Tournament. Кількість 
українських професіоналів збільшується, 
у 2019 році було – 16, у 2021 році – 35.

З чим пов’язане значне зростання 
кількості професіоналів з гольфу в 
Україні за останні два роки

В першу чергу, цьому посприяло збіль-
шення кількості гравців в Україні в цілому. 

Якщо в 2019 році було 826 гравців, то в 
2021 стало 2 398 гравців (за даними Data 
Golf ). Так виріс попит на послуги тренера. 
Наступне - це співпраця з Конфедерацією 
Професійного Гольфу [CPG], що поспри-
яла розширенню можливостей для 
українських професіоналів.
Ще один чинник - це формування секре-
таріату ПГА України, розробка та впровад-
ження нормативно-правових стандартів 
професійного гольфу в Україні. 
Пандемію Covid ми також розглядаємо 
як один із чинників, що посприяв збіль-

Професійна Гольф Асоціація України створена в 2017 році. Основною метою діяльності Асоціації є розви-
ток гольфу шляхом впровадження найвищих стандартів освіти, підвищення рівня конкурентоспромож-
ності гольфу та представлення етичних цінностей, що випливають із традицій та історії гольфу.

Professional Golf Association of Ukraine was established in 2017. The main goal of the Association is to develop golf 
by introducing the highest standards of education, increasing the competitiveness of golf and presenting ethical 
values arising from the traditions and history of golf.

https://datagolf.com/
https://datagolf.com/
https://www.ukrgolf.org/pga_ukraine
https://www.ukrgolf.org/pga_ukraine
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шенню числа тренерів та нових учнів – 
погодьтеся, заняття гольфом на свіжому 
повітрі в умовах карантину мають пере-
вагу над деякими іншими видами спорту. 

Чемпіонат України серед 
професіоналів 2021 

У сезоні 2021 року пройшли два етапи 
чемпіонату і фінал. Змагання відбува-
лися на різних гольф-локаціях країни: ГК 
«Козин» , ГК «Гольфстрім» та ГК Суперіор. 
Всього у етапах та фіналі взяло участь 
30 професійних гравців.
1-й етап. 12-13 травня, ГК «Козин», пере-
можці - Олександр Кузьменко та Анна 
Гриценко
2-й етап. 21-22 липня, ГК «Гольфстрім», 
переможці - Артур Бадюк та Анна Авдєєва. 
Фінал. 21-23 вересня, ГК «Суперіор». 
Переможцями фіналу та чемпіонату стали 
Артур Бадюк та Анна Авдєєва. 
Ми вдячні нашим партнерам за співпрацю 
у 2021 році: адвокатським об’єднанням 
«Екобезпека» та «LES», мережі готелів 
Cornelia, компанії Cosmos Golf Ukraine, ГК 
«Козин», ГК «Гольфстрім», ГК «Суперіор».
Також вперше 5 червня 2021 року у 
рамках жіночого турніру серед аматорів 
було проведено Ladies Professional Golf 
Tournament за ініціативи віце-прези-
дента ВФГ Олени Рудік. Перемогу здобула 
Анна Авдєєва.

Завдання та плани щодо системи 
змагань серед професіоналів

Створити український професійний 
тур (серед жінок, серед чоловіків) та 
підняти рівень чемпіонату України серед 
професіоналів.
Проводити щорічно PRO-AM на тери-
торії України.
Регулярні ПГА табори для початківців 
та дітей. 
Участь в міжнародних змаганнях серед 
професійних гравців.
 

Типовий професіонал ПГА в Україні
Це перш за все тренер з гольфу. Він 
приділяє багато часу індивідуальному 
навчанню клієнтів клубу, гольф-клінікам 
у групах під час заходів, тренуванням у 
школах гольфу для  дітей, жінок, почат-
ківців, складу національних команд з 
гольфу.
Бере участь в Чемпіонаті України PGA 
(етапи і фінал). Він грає раз-два на рік в 
Pro-Am (зазвичай цей турнір, що органі-
зовується у Туреччині). Також Pro супро-
воджує свого учня під час навчання на 
інших гольф-полях світу. Таких професіо-
налів близько 28. 

Послуги, які надає ПГА України 
своїм членам

Освітні програми національного та міжна-
родного рівнів.
Захист законних прав та інтересів членів.
Можливість бути в тренерському штабі 
будь-якого гольф-об’єкту України та мати 
підтримку від ПГА України.
Можливість брати участь у проектах ВФГ 
та ПГА України.
Брати участь у змаганнях серед PRO та 
право представляти Україну на міжна-
родних змаганнях серед професіоналів.

Національні та міжнародні освітні 
програми, що діють в Україні 
сьогодні для тренерів

На національному рівні це навчальна 
програма «Тренерська діяльність в обра-
ному виді спорту (гольф)» на кафедрі спор-
тивних ігор Національного університету 
фізичного виховання і спорту України. 
На міжнародному рівні – освітні програми, 
організовані  спільно з Конфедерацією 
Професійного Гольфу [CPG]. У 2021 році  
було вперше в історії гольфу України 
проведено навчання тренерів за міжна-

родною навчальною  програмою «Рівень 
1» та кожен тренер отримає диплом міжна-
родного зразка. Попереду  наступні рівні.

Президент ПГА Україна 
Руслан Гаркавенко: 
«З моменту мого президенства в ПГА 
України завданнями номер один були: 
дати можливість кожному бажаю-
чому тренеру здобути освіту міжна-
родного рівня, стимулювати вступ 
кожного професіонала до НУФВСУ 
для отримання базової освіти у 
сфері фізичного виховання і спорту. 
А також дати можливість покращу-
вати рівень своєї гри шляхом участі 
в етапах та фіналі чемпіонату серед 
професіоналів.
І можу сказати, що ці завдання ми 
успішно виконуємо. Я вдячний своїй 
команді та партнерам, які поряд з 
нами на цьому шляху. 

Генеральний секретар ПГА України 
Марина Лавренчук:
«Сьогодні ПГА України - молода органі-
зація, яка об’єднує амбітних професіо-
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налів  з гольфу. Члени ПГА  України - це 
знавці гольф-бізнесу та гри в гольф. 
Кращі поради тренерів та останні 
новини гольфу – це про ПГА України. 
І кожен з нас має відповідати цьому 
статусу. 
Моя роль в ПГА України: створити 
якісний виконавчий орган – секре-
таріат; підвищити рівень ПГА України 
шляхом підвищення кваліфікації 
кожного професіонала; сприяти ство-
ренню умов для якісного навчання в 
індустрії гольфу для кожного бажа-
ючого шляхом наукових досліджень 
та співпраці з НУФВСУ та міжнарод-
ними організаціями.

The main tasks of the Association are 
the generally recognized education of 
the members of the PGA of Ukraine, 
the organization of educational training 
programs, as well as professional 
tournaments for members. Our mission 

is also to promote golf in close cooperation 
with the Ukrainian Golf Federation.
At the beginning of 2021, the PGA 
of Ukraine became a full member of 
the international organization of the 
Confederation of Professional Golf [CPG]. 
A number of educational programs have 
been conducted in cooperation with 
the Confederation for two years. In 2021, 
coaches were trained according to the 
international certification "Level 1". In the 
2021 season, 2 stages and the final of 
the Championship of Ukraine among 
professionals took place, the Ladies 
Professional Golf Tournament was held 
for the first time. The number of Ukrainian 
professionals is increasing, in 2019 it was 
- 16, in 2021 - 35.

The significant increase of the number 
of golf professionals in Ukraine over 
past two years

First of all, this was facilitated by the increase 
in the number of players in Ukraine as a 

whole. If in 2019 there were 826 players, in 
2021 there were 2,398 players (according 
to Data Golf ). So the demand for coach 
services has grown.
The next is cooperation with the 
Confederation of Professional Golf [CPG], 
which has helped to expand opportunities 
for Ukrainian professionals.
Another factor is the formation of the PGA 
Secretariat of Ukraine, the development and 
implementation of regulatory standards 
for professional golf in Ukraine.
We also see the Covid pandemic as one 
of the factors that has helped increase the 
number of coaches and new students - 
agree, quarantine outdoor golf has an 
advantage over some other sports.

Championship of Ukraine among 
professionals 2021

In the 2021 season, two stages of the 
championship and the final took place. 
The competitions took place at various golf 
locations in the country: Kozyn, Golfstream 

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ 

https://datagolf.com/


| 31

and Superior. A total of 30 professional 
players took part in the stages and finals.
1st stage. May 12-13, Kozyn, winners - 
Oleksandr Kuzmenko and Anna Hrytsenko
2nd stage. July 21-22, Golfstream, winners 
- Artur Badyuk and Anna Avdeeva.
Final. September 21-23, GC "Superior". The 
winners of the final and championship 
were Artur Badyuk and Anna Avdeeva.
We are grateful to our partners for 
cooperation in 2021: the law firm "Ecosafety" 
and "LES", the Cornelia hotel chain, Cosmos 
Golf Ukraine, GC "Kozin", GC "Golfstream", 
GC "Superior".
Also, for the first time on June 5, 2021, as 
part of the women's amateur tournament, 
the Ladies Professional Golf Tournament was 
held on the initiative of VFG Vice President 
Olena Rudik. Anna Avdeeva won.

Tasks and plans for the system of 
competitions among professionals

Create a Ukrainian professional tour (among 
women, among men) and raise the level 
of the Ukrainian championship among 
professionals.
Conduct annual PRO-AM on the territory 
of Ukraine.
Regular PGA camps for beginners and 
children.
Participation in international competitions 
among professional players.

Services provided by the PGA of 
Ukraine to its members

Educational programs at the national and 
international levels.
Protection of legal rights and interests of 
members.

Opportunity to be in the coaching staff 
of any golf facility in Ukraine and to have 
support from the PGA of Ukraine.
Opportunity to participate in VFG and PGA 
projects of Ukraine.
Participate in competitions among 
PRO and the right to represent Ukraine 
in international competitions among 
professionals.

A typical PGA professional in Ukraine
This is primarily a golf coach. He devotes 
a lot of time to individual training of the 
club's clients, golf clinics in groups during 
events, training in golf schools for children, 
women, beginners, the composition of 
national golf teams.
He participates in the PGA Championship 
of Ukraine (stages and finals). He plays 
once or twice a year in Pro-Am (usually this 
tournament, which is organized in Turkey). 
The Pro also accompanies its student while 
studying at other golf courses around the 
world. There are about 28 such professionals.

National and international educational 
programs operating in Ukraine today 
for coaches

At the national level, this is the training 
program "Coaching in the chosen sport 
(golf )" at the Department of Sports Games 
of the National University of Physical 
Education and Sport of Ukraine.
At the international level - educational 
programs organized jointly with the 
Confederation of Professional Golf [CPG]. 
In 2021, for the first time in the history 
of golf in Ukraine, trainers were trained 
according to the international curriculum 

"Level 1" and each coach will receive a 
diploma of international standard. The 
next levels are ahead.

President of PGA Ukraine 
Ruslan Garkavenko:
“Since my presidency at the PGA of Ukraine, 
the number one of tasks have been: to 
give every coach the opportunity to get 
an international education, to stimulate 
the admission of every professional to 
NUFVSU to receive basic education in the 
field of physical education and sports. And 
also give the opportunity to improve the 
level of your game by participating in the 
stages and finals of the championship 
among professionals. And I can say that 
we are successfully completing these tasks. 
I am grateful to my team and partners 
who are with us on this path”.

Maryna Lavrenchuk, Secretary General 
of the PGA of Ukraine:
“Today, the PGA of Ukraine is a young 
organization that unites ambitious golf 
professionals. PGA members of Ukraine 
are experts in golf business and golf. The 
best tips from coaches and the latest golf 
news are about the PGA of Ukraine. And 
each of us must meet this status.
My role in the PGA of Ukraine: to create 
a high-quality executive body - the 
secretariat; to increase the level of PGA 
of Ukraine by improving the skills of each 
professional; to promote the creation of 
conditions for quality training in the golf 
industry for everyone through research 
and cooperation with NUFVSU and 
international organizations”.
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ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА
ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ГОЛЬФУ ТА ЇЇ РЕКОРДИ
KIDS AND YOUTH SPORTS SCHOOL OF THE OLYMPIC GOLF 

RESERVE AND ITS RECORDS

ГОЛЬФ ДЛЯ ВСІХ 

Влітку 2020 Всеукраїнська федерація гольфу заснувала першу в нашій країні дитячо-юнацьку спортивну 
школу олімпійського резерву з гольфу. Більше року минуло з того часу, як в гольф-клубі Kozyn відбулося 
офіційне відкриття школи та пройшов перший урок, де юні гольфісти освоїли правила гри в гольф для 
новачків.

In summer 2020, the Ukrainian Golf Federation established the first Kids and Youth Sports School of the Olympic Golf 
Reserve in our country. More than a year has passed since the official opening of the school took place at the Kozyn 
Golf Club and the first lesson has started, where young golfers learned the rules of golf for beginners.

https://www.ukrgolf.org/children-s_golf
https://www.ukrgolf.org/children-s_golf
https://www.ukrgolf.org/children-s_golf
https://www.ukrgolf.org/children-s_golf
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Тоді у відкритому уроці взяли участь 28 дівчаток і хлопчиків. 
Перше заняття провели професійні тренери. Для новачків 
продемонстрували свої вміння досвідчені гольфісти - члени 
Національної збірної України.
Сьогодні директорці ДЮСШОР Альоні Терещук є чим пиша-
тися, адже за цей час юні гольфісти встановили нові рекорди і 
довели, що вони – найкращі.

Сто юних спортсменів змагалися за першість у Відкритому дитя-
чому турі 2021 - рекорд в юніорському українському гольфі! 
Відкритий дитячий тур створено Дитячо-юнацькою школою олім-
пійського резерву з гольфу задля того, щоб діти мали змогу не 
тільки тренуватися, а ще й практикувалися на змаганнях. Наразі 
у Всеукраїнській федерації гольфу акредитовано 312 дітей, і це 
число постійно зростає.

В рамках туру 2021 всього за сезон відбулося п’ять турнірів на 
різних гольф-полях України: у Києві, Харкові та Львові. Дитячі 
змагання неодноразово збирали рекордну кількість учасників.
Так, на змаганнях серед дітей віком від 4-16 років, що відбу-

лися 4 червня в гольф-клубі Kozyn, встановлено перший 
цьогорічний рекорд. Це був другий етап змагань, і цого разу в 
турнірі на одному полі зібралися 70 дітей!

Директор  ДЮСШОР Альона Терещук: 
«Нашою метою є залучення молодшого покоління до активного 
виду спорту. Маємо певні успіхи. Минулого року наша дитяча 
школа з гольфу святкувала своє відкриття, а сьогодні вона налі-
чує вже більше трьохсот дітей. Сподіваємося, що у 2022 році в 
нас буде 600 маленьких гольфістів».

Наступний, 3-й етап Дитячого гольф-туру відбувся 24 червня в 
гольф-клубі Edem, Львів. На турнірі 35 юних спортсменів змага-
лися відповідно до своїх вікових категорій. Було встановлено 
і новий рекорд гольф-поля Edem Golf. Саме тут 8-річна Аліса 
Растворцева зіграла 18 лунок в пар з дитячих ті. 

А 6 серпня пройшов 4-й етап Відкритого дитячого гольф-туру. 26 
дітей змагалися за призові місця в гольф-клубі Superior (Харків). 
Тут наші юніори виступили справжніми героями, пройшовши в 
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неймовірну спеку 3, 6, 9 та 18 лунок відповідно до своєї групи. 
Директорка ДЮСШОР Альона Терещук привітала всіх діток та 
вручила медалі, дипломи і подарунки кожному юному гольфісту.

Нарешті, 20 серпня у київському гольф-клубі Golfstream від-
бувся Фінал Відкритого дитячого туру. 
Були оголошені довгоочікувані результати Дитячого туру:

Усі отримали чудові подарунки, лідери отримали медалі та право 
брати участь у міжнародних змаганнях в Туреччині та в Україні.

Віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу Марія Орлова:
«Для України гольф - молодий вид спорту. Федерація розвиває 
багато напрямків, одним з яких є дитячий гольф. Адже робота 
на перспективу згодом приносить набагато кращі результати. 
Бажаю юним гольфістам натхнення та задоволення від трену-
вань та гри. Попереду в кожного з вас ще багато перемог!» 

Довідка
Дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з 
гольфу – ДЮСШОР
Створена 11 червня 2020 року.
Основною діяльністю закладу є освіта у сфері спорту, а саме 
гольфу. 
Основна мета - популяризація та розвиток дитячого гольфу.
Школа працює за унікальною програмою, яка розроблена 
іноземним експертом та нашими тренерами.
З 2020 року ДЮСШОР проводить змагання з гольфу серед 
дітей та юніорів у гольф-клубах України і за кордоном. Головна 
мета - зробити гольф доступним для кожної дитини.
Щоб підтримувати та покращувати спортивні результати 
ваших дітей — приходьте займатися у ДЮСШОР!

Хлопці
2 група — Браво Рiчард 
3 група — Федчик Сергій 
5 група — Коба Олександр 
6 група — Савич Макар
7 група — Тюрін Клим
8 група — Голинський Георгій 

Дівчата
1 група — Каган Єлизавета та  
                     Горецька Кіра
2 група — Клименко Поліна 
3 група — Коба Анастасія 
5 група — Кулік Діана
6 група — Растворцева Аліса
7 група — Колобова Єва
8 група — Попова Марія

ГОЛЬФ ДЛЯ ВСІХ 
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Then 28 girls and boys took part in the open lesson. The first lesson 
was conducted by professional trainers. Experienced golfers, 
members of the National Team of Ukraine, demonstrated their skills 
for beginners. Today, Alena Tereshchuk, the director of KYSSOGR 
(DYUSSHOR), has something to be proud of, because during this 
time young golfers have set new records and proved that they 
are the best.

One hundred young athletes competed for the championship 
in the Open Kids Tour 2021 - a record in junior Ukrainian golf! 
The Open Kids Tour was created by the Kids and Youth School of the 
Olympic Golf Reserve so that children could not only train, but also 
practice at competitions. Currently, 312 children are accredited by 
the Ukrainian Golf Federation, and this number is constantly growing.

Thus, the first record of this year was set at the competitions 
among kids aged 4-16, which took place on June 4 at the Kozyn 
Golf Club. This was the second stage of the competition, and this 
time 70 children gathered on one course in the tournament!

Director of KYSSOGR (DYUSSHOR) Alena Tereshchuk: 
«Our goal is to involve the younger generation in active sports. We 
have some success. Last year, our children’s golf school celebrated its 
opening, and today it has more than three hundred children. We hope 
that in 2022 we will have 600 little golfers.»
The next, 3rd stage of the Kids Golf Tour took place on June 24 at 
the Edem Golf Club, Lviv. At the tournament, 35 young athletes 
competed according to their age categories. A new Edem Golf 
course record was set. It was here that 8-year-old Alice Rastvortseva 
played 18 holes in par from children`s tee.

And on August 6, the 4th stage of the Open Kids Golf Tour took 
place. 26 children competed for prizes at the Superior Golf Club 
(Kharkiv). Here, our juniors were real heroes, going through the 
incredible heat of 3, 6, 9 and 18 holes according to their group. 
Director of KYSSOGR (DYUSSHOR) Alena Tereshchuk greeted all 
the children and presented medals, diplomas and gifts to each 
young golfer. 

Finally, the Final of the Open Kids Tour took place on August 20 
at the Golfstream Golf Club in Kyiv. 
The long-awaited results of the Kids Tour have been announced: 

All received wonderful gifts, the leaders received medals and the right 
to participate in international competitions in Turkey and Ukraine.

Vice President of the Ukrainian Golf Federation Maria Orlova: 
"For Ukraine, golf is a young sport. The federation is developing many 
areas, one of which is kids` golf. After all, we believe that long-term work 
will bring much better results later. I wish young golfers inspiration and 
pleasure from every training and round of the game. Each of you has 
many victories ahead!”

For your interest
Kids and Youth Sports School of the Olympic Golf Reserve - 
KYSSOGR (DYUSSHOR)
Created on June 11, 2020.
The main activity of the institution is education in the field of 
sports, namely golf. The main goal is to popularize and develop 
children’s golf. 
The school works on a unique program developed by a foreign 
expert and our coaches. 
Since 2020, KYSSOGR (DYUSSHOR) has been holding golf 
competitions among kids and juniors in golf clubs in Ukraine and 
abroad. The main goal is to make golf accessible to every child. 
To support and improve the sports results of your kid - come 
to practice in KYSSOGR (DYUSSHOR)!

Guys 
Group 2 - Bravo Richard 
Group 3 - Fedchik Sergiy
Group 5 - Koba Olexander 
Group 6 - Savych Makar 
Group 7 - Turin Klym 
Group 8 – Golynsky Georgy

Girls 
Group 1 - Kagan Elizaveta and  
                  Goretska Kira 
Group 2 - Klymenko Polina 
Group 3 - Koba Anastasia 
Group 5 - Kulik Diana 
Group 6 - Alice Rastvortseva 
Group 7 - Kolobova Eva 
Group 8 – Popova Maria

GOLF FOR EVERYONE
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Віце-президент Всеукраїнської феде-
рації гольфу Марія Орлова поділилась 
планами з розвитку дитячого і юніор-
ського напряму в 2022 році.

Контракт з U.S. Kids Golf 
на проведення локальних турів 
U.S. Kids Golf Ukraine

У 2022 році Всеукраїнська федерація 
гольфу запланувала проведення турнірів 
серії U.S. Kids Golf Local Tours для дітей 
від 5 до 16 років. Для чого це потрібно? 
Завдяки подібним змаганням наші діти 
зможуть впевненіше покращувати свої 
гольф-показники і згодом увійти до світо-
вих рейтингів, адже переможці отри-
мують право представляти Україну на 

Чемпіонатах світу та Європи. Це мотивує!
Поїздки на змагання міжнародного рівня 
- це дуже важливий етап в розвитку 
гольфістів-юніорів. Найголовніше тут 
- неймовірні емоції, які отримують як 
молоді спортсмени, так і їхня команда 
підтримки (найчастіше - батьки), від 
можливості представляти свою державу, 
знайомитися з гольфістами з інших країн, 
змагатися з ними, дружити. Саме міжна-
родні змагання є трампліном для потуж-
ної соціалізації, яка є неабияк актуальною 
сьогодні.

Довідка
Одна з місій U.S. Kids Golf (напрямок, 
що виник в США), - допомогти дітям 

весело проводити час за грою в гольф, 
заохочувати дружнє і сімейне спілку-
вання, отримувати незабутні емоції.
Під егідою U.S. Kids для юних гравців будь- 
якого рівня з 2002 року по всьому світу 
проходять місцеві дитячі гольф-зма-
гання (так звані локальні тури - U.S. 
Kids Golf Local Tours).
Локальні тури розвивають майстер-
ність, і в міру його зростання гравці 
отримують запрошення на регіо-
нальні і навіть міжнародні змагання, 
аж до Чемпіонату світу.
Сьогодні в світі проводиться понад 
115 локальних дитячих гольф-тур-
нірів на рік.

Створення юніорської 
збірної

Ще одна наша амбітна ціль на 2022 рік – 
створити юніорську збірну. До неї увій-
дуть діти від 6 до 12 років, відібрані за 
результатами Чемпіонату серед юніорів, 
Всеукраїнського дитячого туру і реко-
мендацій тренерів PGA of Ukraine.
У рамках навчання дітей заплановано 
провести низку заходів, адже мета юніор-
ської збірної – розвивати спортивний 
гольф і дати можливість талановитим 
дітям проявити себе.
Юних гольфістів чекають захоплюючі 
тренування в форматі зборів за спеціаль-
ною інтенсивною програмою навчання 
і насичений календар турнірів протя-
гом сезону.
Завдяки комплексній роботі під керів-
ництвом кваліфікованих тренерів PGA 
of Ukraine діти зможуть розкрити свій 
потенціал і поліпшити навички гри, а в 
майбутньому поповнити ряди основного 
складу Національної Збірної України.

Гольф у шкільній
програмі 

Наразі Федерація починає співпрацю з 
мережею шкіл в Києві та області Astor 
School  щодо впровадження гольфу в 
позакласну шкільну програму. Вже існує 
затверджений Міністерством освіти 
і науки України варіативний модуль 
«Гольф» в рамках навчальної програми 
з фізичної культури для закладів серед-
ньої освіти.
«Необхідність створення цієї програми 

ГОЛЬФ ДЛЯ ВСІХ 

ПЛАНИ З РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ГОЛЬФУ НА 2022 РІК
PLANS FOR THE DEVELOPMENT OF KIDS’ GOLF FOR 2022
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https://www.uskidsgolf.com/
https://astor.school/
https://astor.school/
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викликана популярністю гольфу у 
світі та включенням його в програму 
Олімпійських ігор», - говориться в тексті, 
схваленому Міністерством.
Варіативний модуль «Гольф» розрахо-
вано на 5 років навчання, починаючи 
з 5 по 9 класи. 
Інша програма - «Дитячий гольф (на 
основі системи SNAG)» - розрахована на 
учнів 1-4 класів та адаптована для дітей 
молодшого шкільного віку. За методикою 
SNAG заняття мають бути позитивними, 
без надмірних фізичних навантажень. 
Акцент робиться на гру і спілкування. 
Таким чином, навчання грі в гольф увійде 
до складу додаткових позаурочних занять 
шкіл Astor School – для всіх вікових груп.
Протес т увавши перші  резуль-
тати гольф-навчання в Astor School, 
Всеукраїнська федерація гольфу має 
намір і надалі впроваджувати спеціальні 
програми з гольфу в інших школах та 
освітніх закладах України. 
Про наші подальші дії ми обов`язково 
інформуватимемо вас додатково!

Vice President of the Ukrainian Golf 
Federation Maria Orlova shared plans 
for the development of children's and 
junior direction in 2022.

Contract with U.S. Kids Golf for 
Kids Golf Local Tours in Ukraine

In 2022 the Ukrainian Golf Federation 
planned to hold U.S. Series of tournaments 
Kids Golf Local Tours for children from 5 
to 16 years. What is it for? Thanks to such 
competitions, our children will be able 
to more confidently improve their golf 
performance and later enter the world 
rankings, because the winners get the 
right to represent Ukraine at the World and 
European Championships. It motivates!
Trips to international competitions are a 
very important stage in the development 
of junior golfers. The most important thing 
here is the incredible emotions that both 
young athletes and their support team 
(most often parents) receive from the 
opportunity to represent their country, 
meet golfers from other countries, compete 
with them, make friends. It is international 
competitions that are a springboard for 
powerful socialization, which is very relevant 
today.

Interesting to know
One of the missions of U.S. Kids Golf 
(a trend that originated in the United 

States) is to help children have fun 
playing golf, encourage friendly and 
family communication, get unforgettable 
emotions.
Under the auspices of the U.S. Kids for young 
players of all levels have been hosting local 
children’s golf competitions (so-called Local 
tours) since 2002.
Local tours develop the skill, and as it grows, 
players receive invitations to regional and 
even international competitions, up to the 
World Cup.

Creation of the junior
National Team

Another of our ambitious goals for 2022 
is to create a junior team. It will include 
children from 6 to 12 years old, selected 
based on the results of the Junior 
Championship, the Ukrainian Kid’s Tour 
and the recommendations of PGA of 
Ukraine coaches.
As part of the children's education, a 
number of events are planned, as the goal 
of the junior team is to develop sports golf 
and give talented children the opportunity 
to prove themselves.
Exciting trainings in the format of camping 
with a special intensive program and a rich 
calendar of tournaments during the season 
are waiting for young golfers.
Thanks to the comprehensive work under 
the guidance of qualified coaches of PGA 
of Ukraine, children will be able to unleash 
their potential and improve their playing 
skills, and in the future to join the ranks 
of the main team of the National Team 
of Ukraine.

Golf in the school
program

The Federation is currently working with 
a network of schools the Astor School 
to introduce golf into the extracurricular 
school program. There is already a variable 
module «Golf» approved by the Ministry of 
Education and Science of Ukraine within 
the framework of the physical education 
curriculum for secondary schools.
«The need to create this program is due to 
the popularity of golf in the world and its 
inclusion in the program of the Olympic 
Games,» - said in a text approved by the 
Ministry.
The variable module «Golf» is designed 
for 5 years of study, starting from 5th to 
9th grades.
Another program - «Children’s Golf» (based 
on the SNAG system) - is designed for 
students in grades 1-4. Golf using the 
SNAG system has simplified rules and 
special terminology adapted for children 
of primary school age. According to the 
SNAG method, classes should be positive, 
without excessive physical activity. The 
emphasis is on play and communication.
Thus, learning to play golf will be part of 
additional extracurricular activities at Astor 
School - for all ages.
After testing the first results of golf 
training at Astor School, the Ukrainian 
Golf Federation intends to continue to 
implement special golf programs in other 
schools and educational institutions of 
Ukraine.
We will be sure to inform you additionally 
about our further actions!
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ГОЛЬФ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ
GOLF FOR BEGINNERS

Стереотип, що гольф – нібито гра «не для всіх», ще донедавна панував у масовій свідомості. Але вже другий 
рік Всеукраїнська федерація гольфу разом із гольф-клубами України успішно розвінчує цей міф, активно 
долучаючи до гри початківців.

Until recently, the stereotype that golf is a game "not for everyone" prevailed in the mass consciousness. But for the 
second year in a row, the Ukrainian Golf Federation, together with golf clubs in Ukraine, has successfully debunked 
this myth by actively involving beginners in the game.

Наприклад, у харківському клубі Superior, щоб пояснити громад-
ськості, що гольф - спорт для всіх і кожного, проводять чимало 
різних заходів. Тут навіть почали організовувати так звані «гляда-
цькі флайти». Запрошують глядачів безкоштовно подивитися 
гру, піти на екскурсію по полю, розповідають цікаві факти: 
правила гольфу, тонкощі гри, особливості етикету і таке інше. 
Після кожної такої екскурсії люди починають приходити самі, в 
жіночу чи чоловічу школу гольфу, і приводити дітей. Це - лише 
один із прикладів.

Отож, щоб зацікавлені гольфом люди ставали гравцями, 
Всеукраїнська федерація гольфу розробила проект Open Golf.

«Відкритий гольф»: основні етапи сезону
Open Golf, що є частиною програми розвитку гольфу в Україні, 
стартував у Туреччині ще взимку 2021, а з приходом літа став 
стрімко набирати оберти. Метою стало проведення регуляр-
них турнірів для початківців, щоб нові гравці швидше та легше 
адаптувалися до гри на полях та до змагань.

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ

https://www.ukrgolf.org/golf_for_beginners
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Так, 27 червня в ГК GolfStream відбувся 2-й етап Open Golf. На 
турнірі учасники об’єдналися у команди, які очолювали тренери 
PGA of Ukraine та наставники-аматори. Отже, початківці були в 
супроводі досвідчених гравців та мали можливість радитися 
з ними і, зрештою, навіть отримати свій початковий гандикап. 
Всього 2-й етап зібрав 32 початківця.
Також понад 30 початківців та 15 наставників взяли участь у 
3-му етапі «Відкритий гольф», що проходив у харківському ГК 
Superior. Змагання показало, що просто на очах, дуже стрімко 
в Україні народжується нове гольф-ком’юніті.
4-й етап Open Golf проходив на Львівщині в GC Edem. Початківці 
зі Львова, Тернополя, Хмельницького та Києва взяли участь у 
змаганнях, а Львівщина вперше приймала масштабний турнір 
такого формату.

Коментує Генеральний секретар Всеукраїнської 
федерації гольфу Володимир Пилипенко:
- У 2020-му році ми почали активно залучати нових гравців. За 
рік кількість гольфістів виросла в 5 разів, а це означало, що в 
нашій спортивній спільноті стало багато початківців різного 
віку та статі: дітей, жінок, чоловіків. Саме в той момент виникла 
потреба розробити другий крок, відповівши на питання: як 
початківцю продовжувати свій шлях в гольфі, отримати перший 

гандикап та почати брати участь у змаганнях?
Грантова програма від The R&A, що спрямована на розвиток 
гольфу, а також сприяння EGA (Європейської асоціації гольфу) 
дозволили Федерації заснувати новий напрямок Open Golf - 
турніри для новачків.

Як зробити перші кроки в гольфі найбільш результативними?
Для дітей в нас діє Дитячо-юнацька школа олімпійського 
резерву з гольфу. Там юні спортсмени можуть займатися в 
групах з тренерами на різних локаціях України. 
Для дорослих ми створили окремий напрямок - Open Golf. 
Також виділили окремий напрямок для жінок - вони можуть 
регулярно займатися гольфом у невеликих групах під керів-
ництвом професійних тренерів.

Розкажіть про змагання початківців - турнір Open Golf, що 
стартував нинішнього року.
Open Golf, або Відкритий гольф означає, що до гри можна долу-
читися навіть якщо ви тільки починаєте свій шлях, а також якщо 
ви вже професіонал. Тут є місце для всіх. Цей проєкт був запро-
ваджений спільно з The R&A - міжнародною організацією, що 
розвиває гольф в усьому світі. Адже основною нашою пробле-
мою у 2020-му було утримання початківців в гольф спільноті. 

Генеральний секретар Всеукраїнської федерації гольфу 
Володимир Пилипенко 
Secretary General of the Ukrainian Golf Federation 
Volodymyr Pylypenko

https://www.randa.org/
https://www.ega-golf.ch/
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Саме тоді і виникла ідея щодо створення «трампліну» - від знай-
омства з гольфом до регулярних тренувань та змагань. Згодом 
ідея переросла в проєкт Open Golf, який став окремим повно-
цінним напрямком, що розвиває Федерація гольфу. 

Гольфісти-початківці грали в сезоні вже декілька разів. 
Скільки новачків долучилися до змагань?
Так, суть Open Golf заключається в постійних активностях, змаган-
нях, що завжди підтримують у спортсменів зацікавленість до 
гри в гольф. Змінюються формати гри, і це дозволяє на прак-
тиці зрозуміти, яким різноманітним може бути гольф. В кожному 
флайті серед новачків є наставник - досвідчений гравець.
В сезоні 2021 ми вже провели чотири етапи в різних гольф клубах 
України та за кордоном: ГК Gloria (Туреччина), ГК GolfStream, ГК 
Superior, ГК Edem. Фінальний п’ятий етап  відбудеться в Туреччині.
Сумарно до серії змагань долучилося понад сотні гольфістів. 
Таке успішне запровадження нового напрямку гольфу в Україні 
говорить тільки про те, що ми обов’язково будемо продовжу-
вати розвивати цей вид спорту серед початківців і в наступ-
ному сезоні.

Чи існують вже на сьогодні дані про кількість нових гравців, 
які долучилися до гольфу, сумарно по Україні за 2021 рік?
Відповідно до загальної системи DataGolf, на сьогодні в Україні 
2500 гравців. Але ця цифра постійно зростає, а серед початків-
ців та любителів, які не зареєструвалися в системі, ще близько 
1000 гольфістів. Отож, понад 3500 гольфістів маємо на сьогодні 
- і переконані, що в Україні гольф полюблять набагато більше 
людей!

Ще один напрямок розвитку гольфу, який започаткували у 
Федерації в сезоні 2021 - сімейний гольф.
«Гольф це спорт для всіх, тому у Федерації переконані - грати 
повинна вся родина! Саме тому в рамках та популяризації 
цього виду спорту ми започаткували серію сімейних турнірів. 
В яких в цьому році взяли участь майже 100 родин з різних 
куточків України. 

Турніри, до речі, допомагала організовувати моя дружина 
Оксана. Така собі сімейна гольф-команда. І це чудово, адже 
гольф це один з найсімейніших видів спорту», - коментує 
Володимир Пилипенко.

For example, in the Kharkiv club Superior, to explain to the public 
that golf is a sport for everyone, many different events are held. Here 
even began to organize the so-called "spectator flights". Spectators 
are invited to watch the game for free, go on a excursion of the 
course; they are told interesting facts: the rules of golf, the intricacies 
of the game, the peculiarities of etiquette and so on. After each such 
excursion, people begin to come to women's or men's golf school, 
and bring children as well. This is just one example.
So, in order for people interested in golf to become players, the Ukrainian 
Golf Federation has developed the Open Golf project.

Open golf: the main stages of the season
Open Golf, which is part of the golf development program in Ukraine, 
started in Turkey in the winter of 2021, and with the advent of summer 
began to gain momentum. The goal was to hold regular tournaments 
for beginners so that new players could adapt to playing on the course 
and to competitions faster and easier.
So, on June 27 in GC GolfStream the 2nd stage of Open Golf took place. 
At the tournament, participants joined teams led by PGA of Ukraine 
coaches and amateur mentors. So, the beginners were accompanied 
by experienced players and had the opportunity to consult with them 
and, eventually, even get their initial handicap. In total, the 2nd stage 
gathered 32 beginners.
Also, more than 30 beginners and 15 mentors took part in the 3rd 
stage of Open Golf, which took place in the Kharkiv GC Superior. The 
competition showed that a new golf community is being born very 
quickly in Ukraine.
The 4th stage of Open Golf took place in Lviv region at GC Edem. 
Beginners from Lviv, Ternopil, Khmelnytsky and Kyiv took part in the 
competition, and Lviv region hosted a large-scale tournament of this 
format for the first time.

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ

https://www.ukrgolf.org/family_golf
https://www.ukrgolf.org/golf_for_beginners
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Secretary General of the Ukrainian Golf Federation 
Volodymyr Pylypenko comments:
- In 2020 we actively began to attract new players. During the year, 
the number of golfers has increased 5 times, which means that in 
our sports community there are many beginners of all ages and 
genders: children, women, men. At that moment the need to develop 
a second step arose. We tried to answer the question: how can a 
beginner continue his journey in golf, get the first handicap and start 
participating in competitions?
A grant program from The R&A aimed at the development of golf, 
as well as the support of EGA (European Golf Association) allowed 
the Federation to launch a new direction: Open Golf - tournaments 
for beginners.

How to make the first steps in golf the most effective?
For children we have Kids and Youth Sports School of the Olympic Golf 
Reserve. There young athletes can practice in groups with coaches in 
different locations in Ukraine.
For adults we have created a separate area - Open Golf. There is also a 
separate area for women - they can regularly play golf in small groups 
under the guidance of professional coaches.

Tell about the beginners' competition - the Open Golf tournament, 
which started this year.
Open Golf means that you can join the game even if you are just starting 
to make first steps, and also if you are already professional. There is a 
space for everyone. This project was implemented jointly with The 
R&A - an international organization that develops golf around the 
world. After all, our main problem in 2020 was keeping beginners in 
the golf community. That was the idea to create a "springboard" - from 
learning golf to regular training and competitions. Subsequently, the 
idea grew into the Open Golf, which became a separate full-fledged 
direction, developed by the Federation.

Novice golfers have played several times this season. How many 
newcomers joined the competition?
Yes, the essence of Open Golf is constant activities, competitions 
that always support the interest of athletes in golf. Game formats 
are changing, and this allows us to understand in practice how 
diverse golf can be. In each flight among beginners there is a 
mentor - an experienced player.
In the 2021 season we have already held four stages in various golf 
clubs in Ukraine and abroad: GC Gloria (Turkey), GC GolfStream, GC 
Superior, GC Edem. The final fifth stage will also take place in Turkey.
In total, more than a hundred golfers joined the series of competitions. 
Such successful introduction of new golf direction in Ukraine 
means that we will definitely continue to develop this sport among 
beginners next season.

Are there already data about the number of new players who 
joined golf, in total in Ukraine for 2021?
According to the general DataGolf system, there are currently 
2,500 players in Ukraine. But this number is constantly growing, 
and among beginners and amateurs who have not registered in 
the system there are about 1,000 golfers. So, we have more than 
3,500 golfers today - and we are convinced that much more people 
in Ukraine will love golf!

Another area of golf development, which was launched in the 
Federation in the 2021 season - family golf.
"Golf is a sport for everyone, so the Federation is convinced - the whole 
family should play! That is why in the framework and promotion of 
this sport we have launched a series of family tournaments. This year, 
almost 100 families from different parts of Ukraine took part.
By the way, my wife Oksana helped organize the tournaments. A kind 
of "family golf in a row." And it's great, because golf is one of the most 
family sports", says Volodymyr Pylypenko.

https://www.randa.org/
https://www.ega-golf.ch/
https://www.ukrgolf.org/family_golf
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Олена Рудік, Віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу, 
Директорка Open Ladies Golf Tour:
«Коли ми починали 10 років тому, нас, дівчат, було трохи 
більше 10. Сьогодні нас вже більше двухсот! Ми намагаємося 
показати, що гольф - це гра для малечі, для підлітків, для зрілих 
жінок. Гольф об'єднує всіх».

Open Ladies Golf Tour - це щорічна серія змагань, що прохо-
дить у різних гольф-клубах України та за кордоном. В основі 
концепції - популяризація жіночого гольфу в Україні і світі та 
спростування міфу, що гольф - це гра виключно для чоловіків.
За даними гольф-професіонала, коуча та експерта Девіда Керні, 
на сьогодні серед усіх гольфістів світу 21% - це жінки. Наразі в 
Україні 33% всіх гравців у гольф – жінки, це високий показник, 
який постійно зростає, адже на кожному етапі змагань долу-
чається все більше представниць прекрасної статі. 

Що привносять у гольф жінки? У них зовсім інше бачення гри, 
інший рух, інше мислення. Жінки більш соціалізовані та відкриті, 
і це проявляється в тому числі на полі під час гри. 

У 2020 році Федерація створила Жіночий Комітет і заснувала 
Школу гольфу для жінок. Це стало сильним поштовхом для 
розвитку жіночого гольфу в Україні.
Не дивно, що останнім часом завдяки активній діяльності 
Всеукраїнської федерації гольфу серед українських гольфісток 
з’явилися сильні гравці, що входитимуть у топ найкращих в світі 
та здобуватимуть перемоги, якими будемо пишатися разом. 

Олена Рудік:
«Ми пройшли досить довгий шлях від своєрідного «клубного 
турніру» раз на рік до низки масштабних комплексних заходів. 
Вже в 2019-му наш турнір, у межах програми Федерації з розвитку  

Перший жіночий турнір відбувся у 2011 році у гольф-клубі GolfStream. В основі концепції була популяриза-
ція жіночого гольфу в Україні. Згодом місія стала дещо глобальнішою, ніж просто потужний рух гольфісток 
в Україні. Жінки є центром сімейного вогнища, тому, залучаючи жінку до спорту, до активного стилю життя, 
в цей особливий світ опосередковано потрапляють й інші члени сім’ї, особливо діти. Це яскравий приклад 
того, як, зацікавивши жінку, можна впливати на розвиток покоління, що підростає, на майбутнє нації.

The first women's tournament took place in 2011 at GolfStream Golf Club. The concept was popularizing women's 
golf in Ukraine. Eventually, the mission became somewhat more global than just a powerful movement of golfers 
in Ukraine. Women are the center of the family hearth, so by involving women in sports and active lifestyles, other 
family members, especially children, also indirectly enter this special world. This is a clear example of how, by attracting 
woman, it is possible to influence the development of the younger generation, the future of the nation.

ЖІНОЧИЙ ГОЛЬФ - 10 РОКІВ В УКРАЇНІ
WOMEN`S GOLF - 10 YEARS IN UKRAINE

https://www.ukrgolf.org/zhinochij_golf
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жіночого гольфу, розрісся до п’яти етапів і фіналу, які проводи-
лися в різних гольф -клубах України.
У цьому році вперше пройшов жіночий етап у Львові в гольф 
клубі Едем. В 2021 році наші школи гольфу зібрали понад 120 
жінок-новачків, які знайомилися з гольфом та активно трену-
вались. Також наші основні етапи туру дали змогу покращити 
свої результати досвідченим гольфісткам». 

Про фінальний турнір
4 вересня у гольф-клубі Kozyn пройшли фінальні, підсумкові 
для 2021 року, змагання серед жінок Open Ladies Golf Tour. 

Олена Рудік:
«Цей день ми запам’ятаємо надовго через невичерпну кількість 
жіночої енергетики та краси. Це було справжнє свято, чудова 
гра, яка дала змогу підбити підсумки.  Ми пишаємося тим, що у 
змаганнях протягом сезону в цілому взяли участь більше сотні 
гольфісток – результат, значно вищий за попередній рік.
І це надихає! Адже, коли все більше жінок долучається до гри — 
для нас, організаторів, то є найбільшим досягненням!»

А президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік 
прокоментував подію так:
«Жіночий гольф - це найчарівніший напрямок, який Федерація 
із задоволенням розвиває. Активна популяризація цього виду 
спорту призвела до того, що зараз Україна є лідируючою краї-
ною в Європі за темпами розвитку гольфу. Наші жінки красиві, 
спортивні та цілеспрямовані, вони рухають український гольф 
уперед та надихають інших!»
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Olena Rudik, Vice President of the Ukrainian Golf Federation, 
Director of the Open Ladies Golf Tour:
“When we started 10 years ago, there were a little more than 10 of us 
- girls. Today there are more than two hundred of us! We try to show 
that golf is a game for kids, for teenagers, for mature women. Golf 
unites everyone."

Open Ladies Golf Tour is an annual series of competitions held in 
various golf clubs in Ukraine and abroad. The concept is based on 
the popularization of women's golf in Ukraine and the world and 
the refutation of the myth that golf is a game exclusively for men.
According to golf professional, coach and expert David Kearney, 
today 21% of all golfers in the world are women. Currently in 
Ukraine, 33% of all golfers are women, a high figure that is constantly 
growing, because at each stage of the competition is joined by 
more and more members of the fair sex.
What do women bring to golf? They have a completely different 
vision of the game, a different movement, a different way of thinking. 
Women are more socialized and open, and this is manifested 
including on the course during the game.

And in 2020, the Federation created the Women's Committee and 
established the Golf School for Women. This was a strong impetus 
for the development of women`s golf in Ukraine.
Not surprisingly, thanks to the active work of the Ukrainian Golf 
Federation, strong golfers have recently appeared among Ukrainian 
players, who will be among the top best in the world and will win 
victories that we will be proud of together.

Olena Rudik:
"We have come a long way from a kind of "club tournament" once 

a year to a number of large-scale comprehensive events. Already in 
2019, our tournament, within the program of the Federation for the 
development of women's golf, grew to five stages and finals, which 
were held in various golf clubs in Ukraine.
This year, for the first time, the women's stage was held in Lviv at the 
Edem Golf Club. In 2021, our golf schools gathered more than 120 
novice women who got acquainted with golf and actively trained. 
Also, our main stages of the tour allowed experienced golfers to 
improve their results."

About the final tournament
On September 4, the Kozyn Golf Club hosted the final for 2021 
competition among women Open Ladies Golf Tour.

Olena Rudik:
"We will remember this day for a long time because of the inexhaustible 
amount of women's energy and beauty. It was a real holiday, a wonderful 
game that made it possible to sum up. We are proud that more than 
a hundred golfers took part in the competitions during the season as 
a whole - a result much higher than the previous year.
And it's inspiring! After all, when more and more women join the game 
- for us, the organizers, it is the greatest achievement!"

And the President of the Ukrainian Golf Federation Vitaliy 
Khomutynnik commented on the event as follows:
"Women's golf is the most fascinating direction that the Federation 
is happy to develop. The active promotion of this sport has led to the 
fact that Ukraine is now the leading country in Europe in the pace 
of golf. Our women are beautiful, sporty and purposeful, they move 
Ukrainian golf forward and inspire others!”

https://www.ukrgolf.org/zhinochij_golf
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4 березня. 1-й етап 
March 4. 1st stage
GLORIA Golf Club (Туреччина / Turkey)

9 травня. 2-етап 
May 9. 2d stage
GOLFSTREAM Golf Club

5 червня. 3-й етап і Перший турнір серед жінок-PRO 
Ladies Professional Tournament
June 5. 3d stage and The 1st tournament among ladies-
PRO Ladies Professional Tournament
KOZYN Golf Club

24 липня. 4-й етап  
July 24. 4th stage
EDEM Golf Club

12 серпня. 5-й етап 
August 12. 5th stage
SUPERIOR Golf Club

4 вересня. Фінал  
September 4. Final
KOZYN Golf Club

Переможниці: 1-е місце Анна Моісеєва, 2-е місце 
Катерина Цвігун, 3-є місце Альона Терещук
Winners: 1th place Anna Moiseyeva, 2nd place Kateryna 
Tsvigun, 3rd place Alena Tereshchuk

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ЗМАГАНЬ 

OPEN LADIES GOLF TOUR 2021
BRIEF OVERVIEW OF MAIN COMPETITIONS 

OPEN LADIES GOLF TOUR 2021
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УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ ТА
БРЕНД PORSCHE: НОВА ЕРА
СПІВПРАЦІ У СПОРТІ
UKRAINIAN GOLF AND PORSCHE: 

A NEW ERA OF COOPERATION IN SPORTS

На початку 2021 року Porsche в Україні оголосив про офіційне партнерство із Всеукраїнською федера-
цією гольфу. Так визначний бренд спортивних авто став офіційним автомобільним партнером Федерації 
та партнером Національної Збірної команди з гольфу.

In early 2021, Porsche in Ukraine announced an official partnership with the Ukrainian Golf Federation. Thus, the 
prominent sports car brand became the official automobile partner of the Federation and the partner of the National 
Golf Team.

Гольф-сезон в Україні 2021 разом із брендом Porsche
На 2021 рік Всеукраїнська федерація гольфу  та бренд Porsche 
затвердили дійсно амбітні плани та проєкти. Протягом сезону 
автомобільний бренд виступав партнером ключових турнірів 
міжнародного масштабу за участю в них Національної Збірної 
України з гольфу. 
Так професійні гольфісти та Porsche започаткували нову еру 
співпраці у напрямку спорту в Україні.

Відкритий Чемпіонат України, Фінал Кубку України, Відкритий 
командний чемпіонат, міжнародні турніри та змагання за участі 
української Збірної з гольфу – у 2021 році Porsche незмінно 
підтримував гольф-активності Всеукраїнської федерації гольфу. 
У нинішньому сезоні Porsche знову підтримав один із найкра-
сивіших гольф-турнірів в Україні – Open Ladies Golf Tour, який 
зібрав найбільшу кількість гольфісток-початківців за історію 
жіночого гольфу. 

https://porsche.ua/
https://porsche.ua/
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Golf season in Ukraine 2021 together with Porsche brand
For 2021, the Ukrainian Golf Federation and Porsche brand have 
approved really ambitious plans and projects. During the season, 
the car brand became a partner of key local and  international 
tournaments with the participation of the National Golf Team of 
Ukraine.
Thus, professional golfers and Porsche have started a new era of 
cooperation in the field of sports in Ukraine.
Ukrainian Open Championship, Ukrainian Cup Final, Open Team 
Championship, international tournaments and competitions with the 
participation of the Ukrainian Golf Team - in 2021 Porsche invariably 
supported the golf activities of the Ukrainian Golf Federation.
This season, Porsche has once again supported one of the most 
beautiful golf tournaments in Ukraine - the Open Ladies Golf Tour, 
which has gathered the largest number of novice golfers in the 
history of women's golf.

"We express our gratitude to Porsche - a permanent reliable partner of 
women's golf! It's more than friendship for many years! Thank you for 
your support, trust, full understanding and creativity! Incredible prizes 
for the winners and each participant of the tour, joint events and trips 
with Porsche! Ladies Golf and Porsche - our hearts beat in one rhythm!” 
- shares Olena Rudik, director of the Open Ladies Golf Tour and vice 
president and board member of the Ukrainian Golf Federation.
"Porsche is about inspiration, emotions, enjoyment of adventure and, 
of course, sports. Golf is associated with Porsche all over the world, and 

Ukraine only confirms this. Together with the Ukrainian Golf Federation, 
we will continue to promote this sport in Ukraine. Golf is both a pleasant 
sport for physical development and at the same time a development 
of logic. After all, getting the ball into the far hole is real challenge. Try 
it!” - says Porsche brand director in Ukraine Igor Tkachenko.

Porsche in the world of golf
For many years, Porsche has been supporting golf at the global 
level: starting from cooperation with world organizations, holding 
its own championships and ending with famous golfers who are 
Porsche's brand ambassadors. For example, in 2020 one of the 
brand's ambassadors was world-class golfer Paul Casey.
Since 2015, Porsche has been the general sponsor of the Porsche 
European Open, and since 2019, it has successfully participated 
in three professional golf tournaments of the Asian and European 
tours in partnership with automakers. Since last year, the sports car 
manufacturer has additionally supported the UK Swing European 
Tour competition as part of the Golf for Good initiative.
For more than 30 years, Porsche has been the organizer of the Porsche 
Golf Cup. This series of tournaments is one of the most successful 
events for the company's customers. First held in Germany in 1988, 
the Porsche Golf Cup has become an international event in which 
more than 17,000 Porsche customers have recently competed in 
261 qualifying tournaments worldwide. The national selection of 
the Porsche Golf Cup has been held in Ukraine since 2017, and 
each time it gathers more than 80 golfers for the game.

«Висловлюємо слова подяки Porsche – постійному надійному 
партнеру жіночого гольфу! Це більше, ніж дружба багато 
років! Дякуємо за підтримку, довіру, повне розуміння і креа-
тивність! Неймовірні призи переможцям і кожній учасниці 
туру, спільні івенти і подорожі із Porsche! Ladies Golf і Porsche 
– наші серця в одному ритмі!» – ділиться Олена Рудік, дирек-
тор Open Ladies Golf Tour та віце-президент і член прав-
ління Всеукраїнської федерації гольфу. 
«Porsche – це про натхнення, емоції, насолоду від пригод і, 
звісно, про спорт. Гольф асоціюється із Porsche в усьому світі, 
і Україна лише підтверджує це. Разом із  Всеукраїнською феде-
рацією гольфу ми продовжимо популяризувати цей напрям 
спорту в Україні. Гольф – це і приємний спорт для фізичного 
розвитку, і водночас розвиток логіки. Адже потрапити 
м’ячем у далеку лунку – ще той виклик. Спробуйте!» – гово-
рить бренд-директор Porsche в Україні Ігор Ткаченко. 

Porsche у світі гольфу
Уже багато років Porsche підтримує напрямок гольфу на 
світовому рівні: починаючи зі співпраці зі світовими органі-

заціями, проведення власних чемпіонатів і закінчуючи 
відомими гольфістами, що є бренд-амбасадорами Porsche. 
Наприклад, у 2020 році одним із амбасадорів бренду став 
гольфіст світового рівня Пол Кейсі.
З 2015 року Porsche є генеральним спонсором європейсь-
кого турніру Porsche European Open, а з 2019 – успішно бере 
участь у трьох професійних турнірах із гольфу Азіатського 
та Європейського туру в рамках партнерства з автовироб-
никами. З минулого року виробник спорткарів додатково 
підтримує змагання UK Swing Європейського туру в рамках 
ініціативи Golf for Good.
Вже більше 30 років Porsche виступає організатором змагань 
Porsche Golf Cup. Ця серія турнірів є одним із найуспішні-
ших заходів для клієнтів компанії. Вперше проведений у 
Німеччині в 1988 році, турнір Porsche Golf Cup перетво-
рився на міжнародну подію, в якій останнім часом у 261 
кваліфікаційному турнірі у всьому світі змагалися понад 17 
000 клієнтів Porsche. Національний відбір Porsche Golf Cup  
проводиться в Україні з 2017 року і щоразу збирає на гру 
більше 80 гольфістів. 
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НАЙВАЖЛИВІШІ 
ЗМАГАННЯ 
СЕЗОНУ 2021
THE MOST IMPORTANT COMPETITIONS 
2021

Гольф-сезон 2021 – один з найбільш насичених і найцікавіших в історії українського гольфу! 
Зрештою, українські гольфісти вже звикли до навантаженого сезонного графіку. Але в 2021, в рік прове-
дення Олімпіади 2020 в Токіо, їх чекало по-справжньому непросте випробування.
Сім офіційних супертурнірів з травня по вересень під егідою Всеукраїнської федерації гольфу, а також 
безліч різноманітних тематичних, корпоративних, міжнародних та локальних клубних змагань зробили 
цей сезон насиченим.
Нагадаємо коротко, які гольф-змагання ВФГ стали особливо престижними для гравців в їх бажанні пере-
могти і отримати заслужені нагороди.

Golf season 2021 is one of the richest and most interesting in the history of Ukrainian golf!
After all, Ukrainian golfers are already accustomed to a busy seasonal schedule. But in 2021, the year of the 2020 
Olympics in Tokyo, they faced a really difficult test.
Seven official super tournaments from May to September under the auspices of the Ukrainian Golf Federation, as 
well as many different thematic, corporate, international and local club competitions have made this season busy.
Let us remind you briefly which UGF golf competitions have become especially prestigious for players in their desire 
to win and receive well-deserved awards.

На особливо вишуканому і складному полі довгоочікуваний 
чемпіонат зібрав 24 команди, в яких брали участь і іноземні 
представники. Всі три дні гольф-клуб переживав справжній 
аншлаг! Гольфісти об’єднувалися у команди та разом йшли до 
перемоги. Федерація вболівала за кожну команду, що змага-
лася за першість, як за аматорів та професіоналів, так і команди 
гольф-клубів та компаній, що є партнерами Федерації. 
Вперше було зіграно три раунди з результатом мінус. Такий 
рекорд в Україні встановила Марія Федорович. А також вперше 
в історії українського гольфу на командному чемпіонаті відб-
увалася трансляція play off.
Рlay off відбувся між Михайлом Голодом та Іваном Маловичко. 
Пліч-о-пліч суперники йшли 6 лунок, щоб визначити, хто з них 
переможе. Інтрига зберігалася до останньої хвилини. Врешті-
решт першість завоював Іван Маловичко.
Генеральний спонсор Відкритого командного чемпіонату 
України з гольфу — Anexgolf.

The long-awaited championship brought together 24 teams, in 
which foreign representatives also took part, on a particularly 
refined and difficult course. All three days the golf club was 
sold out! The golfers teamed up and went on to win together. 
The Federation cheered for every team that competed for the 
championship, both for amateurs and professionals, and for teams 
of golf clubs and companies that are partners of the Federation.
For the first time, three rounds were played with a minus result. 
Maria Fedorowycz set such a record in Ukraine. Also, for the first 
time in the history of Ukrainian golf, the play off was broadcast 
at the team championship.
The play off took place between Mykhailo Golod and Ivan 
Malovychko. Side by side rivals went 6 holes to determine which 
of them would win. The intrigue lasted until the last minute. In 
the end, Ivan Malovychko won the championship.
The general sponsor of the Open Amateur Team Championship 
of Ukraine is Anexgolf.

ГОЛОВНІ ТУРНІРИ 

Відкритий командний чемпіонат України 
з гольфу by AnexGolf

2-4 липня, 
ГК GolfStream, поле Chamberlain

Ukrainian Open Amateur Team 
Championship by AnexGolf

July 2-4, 
GolfStream GC, Chamberlain Course
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У найважливішому гольф-змаганні гравці-аматори (чоловіки, 
жінки, юніори) боролися за звання чемпіона країни. Грати дово-
дилося в максимально складних, по-справжньому спортивних 
умовах: ходили пішки (гольф-кари заборонені) і стартували з 
найскладніших пін-позицій. Результати гри, що відображалися на 
скорборді, засвідчили про шалену конкуренцію серед претен-
дентів на перемогу.
Результати Чемпіонату враховувалися в світовому рейтингу 
серед аматорів (WAGR) і в Національному рейтингу, а призерам 
присвоювалися спортивні звання та розряди. 
Чемпіонами стали Софія Пилипенко (наймолодша чемпіонка 
України в історії українського гольфу) та Тимур Алалін.

In the most important golf competition, amateur players (men, 
women, juniors) fought for the title of national champion. It was 
necessary to play in the most difficult, really sports conditions: 
went on foot (golf cars are forbidden) and started from the most 
difficult pin positions. The results of the game, which were reflected 
on the scoreboard, testified to the fierce competition among the 
contenders for victory.
The results of the Championship were taken into account in the 
world ranking among amateurs (WAGR) and in the National ranking, 
and the winners were awarded sports titles and ranks.
Sofia Pylypenko (the youngest champion of Ukraine in the history 
of Ukrainian golf ) and Tymur Alalin became champions.

THE MAIN TOURNAMENTS

Всеукраїнський чемпіонат України 
з гольфу спільно з OTP Bank & Mastercard

16-18 липня, 
ГК Superior (Харків)

Ukrainian Open Amateur Championship 
represented by OTP Bank & MasterCard

July 16-18, 
Superior GC (Kharkiv)

By AnexGolf By OTP Bank & MasterCard
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Цей турнір - особливий, адже він став першим WAGR турніром, що 
пройшов на території Edem Golf Club, на нещодавно сертифіко-
ваному гольф-полі. Цього разу тут зібралися гольфісти з усієї 
країни.
Львівщина зустріла учасників гарною погодою. Затамувавши 
подих, численні гості три дні спостерігали за грою учасників. 
Складне, але цікаве та мальовниче поле не залишило байду-
жими спортсменів.
Церемонія нагородження переможців була неперевершеною. 
Комплекс Edem Resort Medical & Spa влаштував учасникам 
турніру неймовірний прийом у вигляді вишуканого банкету 
та ексклюзивної дегустації власних вин.

This tournament was special, as it became the first WAGR tournament 
to be held at the Edem Golf Club, on a recently certified golf course. 
This time golfers from all over the country gathered here.
Lviv region greeted the participants with good weather. Holding 
their breath, many guests watched the participants play for three 
days. The difficult but interesting and picturesque course did not 
leave the athletes indifferent.
The award ceremony was unsurpassed. Edem Resort Medical & 
Spa arranged an incredible reception for the participants of the 
tournament in the form of an exquisite banquet and an exclusive 
tasting of their own wines.

Відкритий Чемпіонат України з гольфу
серед гравців середньої вікової категорії

22-24 липня,
ГК Edem (Львів)

Ukrainian Open Golf
Mid-Amateur Championship

July 22-24,
Edem GC (Lviv)
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У гольфі є чимало неформальних товариств гольфістів, які об'єд-
нуються за певними принципами: віковим, гендерним, гандикапо-
вим тощо. Неабиякий інтерес викликає група гольфістів-сеньйорів, 
які об'єднуються за віковим принципом 50+. 
13-15 серпня у гольф-клубі «Козин» відбувся традиційний щоріч-
ний Чемпіонат України з гольфу серед сеньйорів. Гольфістів на 
кваліфікаційних змаганнях бадьоро підтримували численні гості, 
друзі та члени їхніх сімей. Генеральними спонсорами змагань 
стали компанії Whisen Україна та LG Electronics Ukraine.
Чемпіоном України з гольфу серед сеньйорів у сезоні 2021 став 
Михайло Чепердак. Переможець змагань отримав поїздку до 
сонячної Туреччини в Kaya Palazzo Resort від Golf Mad Travel 
& Events. Для Михайла, як і інших учасників турніру цієї віко-
вої групи, пропаганда гольфу, здорового способу життя, підви-
щення спортивної майстерності та спілкування в неформальній 
комфортній обстановці є особливо цінним і привабливим. Яскрава 
церемонія нагородження, урочиста гала-вечеря, жива музика та 
багато інших сюрпризів від партнерів зробили цей турнір дійсно 
пам’ятним та незабутнім.

In golf there are many informal societies of golfers, which are united 
by certain principles: age, gender, handicap, and so on. Great interest 
evokes a group of senior golfers, who unite on the age principle of 50+.
On August 13-15, Kozyn Golf Club hosted the traditional annual 
Ukrainian Open Senior  Championship. Numerous guests, friends and 
members of their families enthusiastically supported the golfers at the 
qualifying competitions. Whisen Ukraine and LG Electronics Ukraine 
became the general sponsors of the competition.
Mykhailo Cheperdak became the champion of Ukraine in golf among 
seniors in the 2021 season. The winner of the competition received a trip 
to sunny Turkey at Kaya Palazzo Resort from Golf Mad Travel & Events. 
For Mykhailo, as well as other participants of the tournament of this 
age group, the promotion of golf, healthy lifestyle, sportsmanship and 
communication in an informal comfortable environment is especially 
valuable and attractive. Bright award ceremony, gala dinner, live music 
and many other surprises from the partners made this tournament 
truly memorable and unforgettable.

Чемпіонат України з гольфу 
серед сеньйорів LG by Whisen

13-15 серпня, 
ГК «Козин»

Ukrainian Open Senior Championship 
LG by Whisen

August 13-15, 
Kozyn GC
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Чемпіонат був дійсно напружений, але заряджений на успіх. 
Адже рейтинги у боротьбі за перемогу постійно змінювались, в 
той час як результати чемпіонату подавалися до рейтингу WAGR.
Чемпіонами у категорії SUB9 стали: Роман Кулик та Аліса 
Растворцева. SUB12 — Олександр Гриненко та Анна Зонова. 
SUB15 — Михайло Голод та Софія Пилипенко. 
SUB18 — Тимур Алалін та Марія Святко. Група Е - переможцями 
у своїй віковій категорії стали Гаррі Тюленів та Діана Кулик.
«Дитячий та юнацький гольф - це локомотив для України. 
Всеукраїнська федерація гольфу вже кілька років поспіль 
успішно реалізує стратегію розвитку та популяризації дитячого 
та юнацького гольфу. Саме молодь вивела український гольф на 
новий рівень та наразі достойно представляє нашу державу на 
світовій арені. Впевнені, що саме за молодим поколінням стоїть 
велике майбутнє спортивної України», - прокоментувала подію 
Віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу Марія Орлова.

The championship was really tense, but charged with success. After 
all, the ratings in the fight for victory were constantly changing, 
while the results of the championship were submitted to the 
WAGR ranking.
The champions in the SUB9 category were: Roman Kulyk and Alice 
Rastvortseva. SUB12 - Olexander Grynenko and Anna Zonova. 
SUB15 - Mykhailo Golod and Sofia Pylypenko.
SUB18 - Tymur Alalin and Maria Svyatko. Group E - the winners in 
their age category were Harry Tiuleniv and Diana Kulyk.
"Children's and youth golf is a locomotive for Ukraine. For several 
years in a row, the Ukrainian Golf Federation has been successfully 
implementing a strategy for the development and promotion of 
children's and youth golf. It is the youth who have taken Ukrainian 
golf to a new level and now represent our country on the world 
stage with dignity. We are convinced that the great future of 
sports Ukraine is behind the young generation” - Maria Orlova, 
Vice-President of the Ukrainian Golf Federation, commented on 
the event.

Відкритий чемпіонат України 
серед юніорів

3-5 вересня, 
ГК GolfStream

Ukrainian 
Open Juniors Championship

September 3-5, 
GolfStream GC
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За титул володаря Кубку України цього року змагалося більше 
сотні гольфістів. Низка змагань розпочалася в Туреччині ще на 
початку березня і продовжилася на гольф-полях України. 
З 2 по 4 липня у харківському ГК Superior Всеукраїнська федера-
ція гольфу, за партнерської підтримки ОТП Банку та Mastercard, 
провела відбірковий етап Кубка України. Два дні гольфісти боро-
лися за перемогу, проходячи 18 лунок щодня у спекотну погоду.
7-8 серпня гравці продовжили боротьбу в ГК GolfStream. 
Нарешті, триденний фінал змагань за Кубок України за підтримки 
ОТП Банку та Mastercard відбувся в ГК «Козин» 24-26 вересня. За 
сумарними результатами фіналу та чотирьох відбіркових етапів 
були визначені переможці.
Переможцями Ukrainian Golf Cup by OTP & Mastercard та волода-
рями Кубку України 2021 стали Софія Пилипенко - серед жінок 
та Іван Маловичко - серед чоловіків. Друге місце посіли Анна 
Зонова та Артем Соколов, бронзовими призерами стали Олена 
Мовчан та Михайло Голод.
До урочистої церемонії нагородження приєднався Олімпійській 
чемпіон Жан Беленюк, вручивши Кубок переможцям. 
Так завершився останній національний турнір цього сезону. 

More than a hundred golfers competed for the title of Ukrainian Cup 
winner this year. A number of competitions began in Turkey in early 
March and continued on the golf courses of Ukraine.
From July 2 to 4, the Ukrainian Golf Federation, with the partner 
support of OTP Bank and Mastercard, held the qualifying round of the 
Ukrainian Cup in Kharkiv's Superior GC. For two days golfers fought 
for victory, passing 18 holes every day in hot weather.
On August 7-8, the players continued the fight at GolfStream.
Finally, the three-day final of the Ukrainian Cup competition with 
the support of OTP Bank and Mastercard took place at Kozyn GC on 
September 24-26. The winners were determined based on the total 
results of the final and four selection stages.
The winners of the Ukrainian Golf Cup by OTP & Mastercard and the 
owners of the Cup of Ukraine 2021 were Sofia Pylypenko - among 
women and Ivan Malovychko - among men. The second place was 
taken by Anna Zonova and Artem Sokolov, the bronze prize-winners 
were Olena Movchan and Mykhailo Golod.
Zhan Beleniuk joined the award ceremony, presenting the Cup to 
the winners.
Thus the last national tournament of this season ended.

Кубок України 
спільно з OTР Bank та Mastercard

4-6 березня, ГК Gloria (Туреччина); 16-18 липня, ГК Superior; 
7-8 серпня, ГК GolfStream; 24-26 вересня, ГК «Козин»

Ukrainian Golf Cup by 
OTР Bank & Mastercard

March 4-6, Gloria GC (Turkey); July 16-18, Superior GC; 
August 7-8, GolfStream GC; September 24-26, Kozyn GC
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СПІВПРАЦЯ ФЕДЕРАЦІЇ З ОТП БАНКОМ:
КОЛИ ГОЛЬФ СТАЄ РОДИННИМ СВЯТОМ
THE FEDERATION AND OTP BANK COOPERATION: 

WHEN GOLF BECOMES A FAMILY HOLIDAY

Протягом 2021 року ОТП Банк разом з Mastercard виступав партнером та спонсором найзнаковіших та 
найцікавіших гольф-змагань України, що проходили під егідою Всеукраїнської федерації гольфу: це фінал 
Відкритого жіночого гольф туру 2021, Відкритий чемпіонат України та Кубок України з гольфу, фінал якого 
відбувся 24-26 вересня в ГК «Козин».

In 2021, OTP Bank together with Mastercard acted as partner and sponsor of the most significant and challenging golf 
competitions of Ukraine, held under the auspices of the Ukrainian Golf Federation: the final of the Open Ladies Golf 
Tour 2021, the Open Championship of Ukraine and the Cup of Ukraine, the final of which took place on September 
24-26 in Kozyn Golf Club.

Коментує Вікторія Мислива, 
начальник управління Private banking ОТП Банку

Чому саме гольф і як виникла ідея співпраці з Федерацією?
Гольф завжди асоціювався  у людей з успіхом та цілеспрямо-
ваністю. Ця елегантна гра наче створена для людей статусних та 
впливових. Багато наших клієнтів дуже цікавляться цим видом 
спорту, беруть участь у гольф-турнірах та перемагають у них. Тож 
банком було прийнято рішення стати партнером Всеукраїнської 
федерації гольфу та разом із компанією Mastercard залучати ще 
більше наших клієнтів у цей чудовий спорт.

До того ж гольф все більше стає сімейною грою, коли на полі 
одночасно змагаються жінки, чоловіки та діти. А ОТП Банку як 
соціально відповідальній установі це дуже імпонує, адже у наш 
час тотальної діджиталізації та автоматизації саме сімейні цінності 
потребують обережного ставлення, турботи та підтримки.

Як підтримка українського гольфу 
позначилася на лояльності клієнтів банку?

Коли клієнти бачать, що ми поділяємо їхні цінності, коли вони 
усвідомлюють, що Private banking – про їхній особистий розви-
ток, стиль життя, світогляд, вони розуміють, що взаємовідносини 

ПАРТНЕРИ

https://www.otpbank.com.ua/privateclients/private-banking/?_gl=1*1vsze1q*_ga*MTk0Mzk2OTI2LjE2Mzc4MzQxNDc.*_ga_Q4M7V3ZDDW*MTYzNzgzNDE0NS4xLjAuMTYzNzgzNDE0NS42MA..
https://www.mastercard.ua/uk-ua.html
https://www.otpbank.com.ua/privateclients/private-banking/?_gl=1*1vsze1q*_ga*MTk0Mzk2OTI2LjE2Mzc4MzQxNDc.*_ga_Q4M7V3ZDDW*MTYzNzgzNDE0NS4xLjAuMTYzNzgzNDE0NS42MA..
https://www.mastercard.ua/uk-ua.html
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Victoria Myslyva, Head of Private Banking 
Department of OTP Bank, comments

How did the idea of co-operation with the 
Federation come about?

Golf has always been associated with success and purposefulness. 
This elegant game seems to be created for status and influential 
people. Many of our clients are very interested in this sport. They 
participate in golf tournaments and win. Therefore, the bank 
decided to become a partner of the Ukrainian Golf Federation 
and to engage even more of our clients in this wonderful sport 
together with Mastercard.
In addition, golf is increasingly becoming a family game, when 
women, men and children compete on course simultaneously. And 
this is appealing to OTP Bank as a socially responsible company, 
cause in our time of total digitalization and automation family 
values especially need careful treatment and support.

How has the support of Ukrainian golf affected the 
loyalty of the bank's clients?

When clients see that we share their values, when they realize 
that Private banking is about their personal development, lifestyle, 
worldview, they understand the relationship with the Bank can 
be even more productive, lucrative and attractive. We interact 
as partners who speak one language - the language of success, 
purposefulness, bright achievements.
The co-operation with the Ukrainian Golf Federation broadens 
the interests and opportunities of our clients. After all, golf also 
helps to maintain fitness, spend time with family and like-minded 
people, find new friends and partners.

What preferences do the Bank's clients receive when 
participating in the Federation's events?

If our clients are keen on this sport, want to master golf skills 

and participate in different competitions, our duty as Private 
banking is to support them. For such an aim, we invite clients to 
tournaments, organize golf school visits, donate golf accreditation 
cards that provide accreditation to players in the World Handicap 
System and hold family celebrations on golf courses. There they 
can have a great time outdoors with family, friends and partners.

Are there clients who have already shown high results in golf?
Of course, we have clients - talented golfers, who we are proud 
of, who "light up" on the golf courses, who know how to win, 
who can do incredible puttings, skillful swings, crazy drives, 
but… their names are Private banking’s secret.

What are the plans for further cooperation of OTP Bank with 
the Ukrainian Golf Federation in 2022?

It's great when golf turns from a hobby into a family holiday, and 
we plan to support this trend even more actively.
Therefore, we are considering the possibility of expanding our 
cooperation with the Federation and Mastercard to support 
women's and family golf and participate in other iconic 
tournaments next season. In particular, we are thinking about 
holding family and children's holidays, where young athletes 
and their parents will have the opportunity to explore this game 
or improve their skills. And since golf is a success story, it makes 
perfect sense to teach financial literacy classes to children in 
between games. Rest and training in one.
For example, for children of Private banking clients, we have been 
conducting an exciting stock market game "OTP Capitalism" for a 
long time, during which they allegedly trade on stock exchanges 
and manoeuvre in the financial markets. We also organize other 
educational and entertainment activities when the child receives 
financial information in the form of entertainment. We need 
successful Ukrainian investors, and we will be happy to grow 
them, including in the breaks between golf competitions!

із банком можуть бути ще більш продуктивними, насиченими 
та цікавими. Ми взаємодіємо як партнери, які говорять однією 
мовою – мовою успіху, цілеспрямованості, великих досягнень. 
Співпраця з Всеукраїнською федерацією гольфу розширює 
інтереси і можливості наших клієнтів. Адже гольф одночасно 
допомагає підтримати спортивну форму, провести час у колі 
сім'ї та однодумців, знайти нових друзів і партнерів.

Які преференції отримують клієнти банку, 
коли беруть участь у заходах Федерації?

Якщо наші клієнти цікавляться цим видом спорту, бажають навчи-
тися грі в гольф та брати участь у змаганнях, наш обов’язок як 
Private banking - підтримати їх у цьому. З цією метою ми запро-
шуємо клієнтів на турніри, організовуємо відвідування школи 
гольфу, даруємо картки акредитації гольфіста, що забезпечу-
ють акредитацію гравців у Всесвітній Гандикаповій системі, а 
також проводимо сімейні свята на гольф-полях, коли партнери 
можуть чудово провести час на свіжому повітрі у колі рідних, 
друзів і партнерів.

Чи є клієнти, які вже показали високі результати у гольфі?
Безумовно, у нас є клієнти – талановиті гольфісти, якими ми 
пишаємося, які «запалюють» на гольф-полях, які вміють і люблять 
перемагати, яким до снаги неймовірні патти, майстерні свінги, 

шалені драйви, але… їхні імена – це вже банківська таємниця 
Private banking.

Які плани щодо подальшої співпраці ОТП Банку з 
Всеукраїнською федерацією гольфу в 2022 році? 

Прекрасно, коли гольф із хобі перетворюється на родинне 
свято, і ми плануємо підтримувати цей тренд ще активніше.
Тому розглядаємо можливість розширення нашого співробіт-
ництва з Федерацією і Mastercard на підтримку жіночого та 
сімейного гольфу та участі і в інших знакових турнірах наступ-
ного сезону. Зокрема, думаємо про проведення сімейних та 
дитячих свят, де малі спортсмени та їхні батьки матимуть змогу 
навчатися цій грі або відточувати свої вміння. А оскільки гольф 
– це історія про успіх, то у перервах між іграми цілком логічно 
проводити заняття із фінансової грамотності для діток. І відпо-
чинок, і навчання. 
До прикладу, для дітей клієнтів Private banking ми вже трива-
лий час проводимо захоплюючу біржову гру «OTP Capitalism», 
під час якої вони нібито торгують на біржах та маневрують на 
фінансових ринках. Також організуємо інші освітньо-розва-
жальні активності, коли малеча отримує фінансову інформа-
цію у формі розваг. Нам потрібні успішні українські інвестори, 
і ми із задоволенням будемо ростити їх, у тому числі у перер-
вах між гольф-змаганнями!
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ГОЛЬФ В УКРАЇНІ 
INCLUSIVE GOLF IN UKRAINE

У вересні 2020 року гольф для осіб з інвалідністю було офіційно визнано як вид спорту на державному 
рівні. Таким чином, 2021 - це перший рік розвитку нового виду спорту, доступного для всіх, у співробітни-
цтві з державною системою підтримки спорту для людей з обмеженими можливостями.

On September 2020, golf for people with disabilities was officially recognized as a sport at the state level. Thus, 
2021 is the first year of development of a new sport, accessible to all, in cooperation with the state system of sports 
support for people with disabilities.

Ольга Блохіна, Керівник з розвитку 
інклюзивного гольфу Всеукраїнської 
федерації гольфу:
- Цього року ми залучили ще більше 
партнерів до розвитку інклюзив-
ного гольфу в Україні. На сьогодні до 
Європейської асоціації інвагольфу, 
Міністерства молоді та спорту України 
та Спортивної федерації глухих України 
долучилися регіональні центри 
«Інваспорт», вітчизняні реабілітаційні 
центри, а також Міністерство у справах 
ветеранів України, Федерація стронгмену 

Перший чемпіонат з гольфу категорії сидячи

The first golf championship in the sitting category

https://www.ukrgolf.org/inclusive_golf
https://www.ukrgolf.org/inclusive_golf
http://invasport.com.ua/
http://invasport.com.ua/
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України, українська команда Warrior 
Games, Центр стратегічних комуніка-
цій StratCom Ukraine, Фонд «Повернись 
живим».
Значно розширені аудиторія інклюзив-
ного гольфу, напрями можливостей для 
тренувань, збільшена кількість проведе-
них спортивних заходів. 
Поговоримо про здобутки за рік більш 
детально.

Дефлімпійський гольф
Цей напрям рухової активності став 
доступним для ще більшої кількості людей 
з порушенням слуху, у тому числі для 
дітей. Наразі в Україні існує 13 команд 
дефлімпійського гольфу регіональних 
центрів «Інваспорт» у різних областях 
України.
З початку 2021 року завдяки співпраці з 
Асоціацією професійних тренерів України 
та підтримці гольф-клубів Superior, Kozyn, 
Н Сlub, Cosmos Golf на постійній основі 
двічі на тиждень у Харкові та Києві прохо-
дять тренування з гольфу для осіб з пору-
шенням слуху. Виховувати нову спільноту 
гольфістів з особливими потребами 
допомагають Роман Яременко, Федір 
Каргаполов, Петро Волколуп та інші 
тренери Pro.
8-9 травня 2021 року вперше було прове-
дено Чемпіонат України з гольфу серед 
осіб з порушенням слуху, в якому взяли 
участь 13 команд із 13 регіонів України. 
Чемпіонат став відбірковим для ство-
рення національної дефлімпійської збір-
ної, члени якої у травні 2022 року будуть 

представляти Україну на Дефлімпіаді у 
Бразилії.
Одним з головних досягнень у співпраці 
з регіональними центрами «Інваспорт» 
цього року стало створення 9 юніорсь-
ких команд з гольфу серед дітей з пору-
шенням слуху. 
5 та 9 жовтня за підтримки «Інваспорт» 
було вперше проведено регіональні 
чемпіонати з гольфу в Києві та Харкові, 
у яких взяли участь дорослі спортсмени 

з порушеннями слуху та юніори.

Гольф на візках
Цього року було відкрито відділення з 
гольфу на візках у харківському регіо-
нальному центрі «Інваспорт». Тренером 
групи став гольф-директор клубу Superior 
Федір Каргаполов. 
З початком сезону в Superior на постій-
ній основі тренується група гольфістів 
на візках. Влітку 2021 група мала змогу 

GOLF FOR EVERYONE

Дорослі команди гольфістів з порушенням слуху на змаганнях

Adult teams of golfers with hearing impairment at competitions

Фіналісти чемпіонату з гольфу серед людей з порушенням слуху (Харків)

Finalists of the golf championship among people with hearing impairment (Kharkiv)

https://warriorgames.in.ua/
https://warriorgames.in.ua/
https://savelife.in.ua/
https://savelife.in.ua/
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пройти дводенний майстер-клас з 
консультантом ВФГ з Ірландії Девідом 
Керні. 9 жовтня у харківському Superior 
відбувся перший обласний чемпіонат з 
гольфу категорії сидячи.

Ветеранський гольф
У рамках стратегії розвитку інклюзивного 
гольфу, розробленої ВФГ у співпраці із 
EDGA та PGAU, ми відкрили нові групи 
гольфу для ветеранів АТО/ООС у Харкові, 
Львові та Києві. 
14 травня за підтримки Всеукраїнської 
федерації гольфу та Kozyn Golf and 
Country Club у гольф-клубі Kozyn прой-
шли змагання серед учасників бойових 
дій. Турнір відбувся в рамках відбору до 
всесвітніх ігор серед ветеранів Warrior 
Games. 
Федерація гольфу надала можливість 
бійцям пройти підготовку до змагань 
і, разом з ГК Kozyn, посприяла прове-
денню турніру та безкоштовно надала 

все гольф-спорядження. 
Хвилювання перед першим ударом, 
максимальна концентрація та азарт - 
це те, що відчув кожен учасник турніру. 
Також гравці зазначили, що гольф дійсно 
має реабілітаційний ефект та позитивно 
впливає на емоційний стан. 

Реабілітаційні гольф-центри для дітей 
з розумовими порушеннями
Цього року на постійній основі реабіліта-
ційним гольфом займаються дитячо-юна-
цькі групи в двох інклюзивно-ресурсних 
центрах Харкова та Тростянця. Кожне 
тренування для дітей – очікувана й радісна 
подія. А спеціальне кольорове облад-
нання SNAG GOLF, яким Федерація забез-
печила центри, прийшлось дітям до душі.
За 2021 рік для дітей було проведено 
понад 20 заходів: спеціальні міні-тур-
ніри, майстер-класи, які привертають все 
більше охочих долучитися до гольф-ре-
абілітації. А 9 жовтня у Харкові відбувся 

перший чемпіонат області, в якому 
взяли участь «сонячні діти».

Гольф для осіб з порушеннями зору
Гольф в Україні поступово стає доступ-
ним для спортсменів з порушеннями 
зору. Наразі у Харкові відкрито першу 
експериментальну групу. 9 жовтня вихо-
ванці групи вперше взяли участь в облас-
ному чемпіонаті з гольфу в Харкові, де 
показали прекрасні результати.

Міжнародний грантовий проєкт 
«Гольф для всіх»
Стрімкий розвиток інклюзивного гольфу 
в Україні був би неможливим без наших 
європейських партнерів - European 
Disabled Golf Association та R&A, з якими 
ми продовжуємо реалізовувати спіль-
ний проєкт 8-етапного розвитку гольфу 
- «Гольф для всіх». 
Була розроблена стратегія розвитку 
інклюзивного гольфу, яка передбачає 

Гольфісти-юніори з порушенням слуху на змаганнях

Junior golfers with hearing impairment at competitions

https://edgagolf.com/online/www/
https://edgagolf.com/online/www/
https://www.randa.org/
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поетапне знайомство з гольфом у три кроки. 
Перший крок – початкова гра у спеціальних 
активаторських інклюзивних гольф-цен-
трах. На другому етапі – більш поглиблене 
вивчення техніки гри в гольф у клубах. На 
третьому – це вже спорт вищих досягнень, 
де відбувається підготовка національних 
збірних з гольфу до участі в міжнарод-
них змаганнях. 
Для забезпечення умов першого етапу 
ВФГ відкрила 9 інклюзивних активаторсь-

ких центрів з гольфу в Одесі, Миколаєві, 
Львові, Києві, Полтаві (з філією у Миргороді), 
Сумах, Тростянці та два центри у Харкові. 
На наступному етапі гольфісти з особ-
ливими потребами потрапляють до 
інклюзивних груп, які працюють на базах 
гольф-клубів: Superior, Kozyn, Н Club, Cosmos 
Golf, Edem.
Згодом найкращі гольфісти з особливими 
потребами можуть увійти до національ-
них збірних.

За останнім звітом Міжнародного 
Паралімпійського комітету, за 
темпами розвитку інклюзивного гольфу 
Україна наразі демонструє найкращі 
результати в Європі. Це підтверджує 
той факт, що ми на вірному шляху, 
і мотивує нас продовжувати зміню-
вати гольф-простір на краще та 
разом зі всією світовою гольф спіль-
нотою робити його доступним та 
безбар’єрним.

GOLF FOR EVERYONE

Olga Blokhina, Head of Inclusive Golf 
Development of the Ukrainian Golf 
Federation
- This year we have involved even more 
partners in the development of inclusive 
golf in Ukraine. To date, the European 
Invagolf Association, the Ministry of 
Youth and Sports of Ukraine and the 
Sports Federation of the Deaf of Ukraine 
have been joined by “Invasport” regional 
centers, domestic rehabilitation centers, 
as well as the Ministry of Veterans Affairs 
of Ukraine, Strongman Federation of 
Ukraine, Ukrainian Warrior Games 
team, StratCom Ukraine, “Return Alive” 
Foundation.
The audience of inclusive golf, directions 
of opportunities for trainings, the 
number of the spent sports actions are 
considerably expanded.
Let’s talk about the achievements of the 
year in more detail.

Deaflympics
This area of physical activity has become 
accessible to even more people with 
hearing impairments, including children. 
Currently, there are 13 Deaflympic golf 
teams of Invasport regional centers in 
Ukraine in different regions of Ukraine.
From the beginning of 2021, thanks to 
the cooperation with the Association of 
Professional Coaches of Ukraine and the 
support of golf clubs Superior, Kozyn, 
H Club, Cosmos Golf, golf trainings for 
people with hearing impairments are 
held twice a week in Kharkiv and Kyiv. 
Roman Yaremenko, Fedir Kargapolov, Petro 
Volkolup and other Pro coaches help to 
bring up a new community of golfers with 
special needs.
On May 8-9, 2021, the Ukrainian Hearing 
Impaired Golf Championship was held 
for the first time, in which 13 teams 
from 13 regions of Ukraine took part. 

The championship became a qualifying 
round for the creation of the national 
Deaflympics team, whose members will 
represent Ukraine at the Deaflympics in 
Brazil in May 2022.
One of the main achievements in 
cooperation with the regional centers 
«Invasport» this year was the creation of 
9 junior golf teams among children with 
hearing impairments.
On October 5 and 9, with the support of 
Invasport, regional golf championships 
were held for the first time in Kyiv and 
Kharkiv, in which adult athletes with hearing 
impairments and juniors took part.

Golf for wheelchair users
This year, a department of golf for 
wheelchair users was opened in the Kharkiv 
regional center “Invasport”. The coach of the 
group is the golf director of the Superior 
club Fedir Kargapolov.

Група гольфу для ветеранів АТО/ООС 

Golf group of ATO/OOS (UFO) veterans 

https://www.ukrgolf.org/inclusive_golf
https://www.ukrgolf.org/inclusive_golf
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"Сонячні" діти

"Sunny" children

Група дітей з порушеннями зору

Сhildren with visual impairments

Since the beginning of the season, a group 
of wheelchair golfers has been training at 
Superior on a regular basis. In the summer of 
2021, the group had the opportunity to hold 
a two-day master class with UGF consultant 
from Ireland David Kearney. On October 9 
the first regional golf championship in the 
sitting category was held

Veteran golf
As part of an inclusive golf development 
strategy developed by UGF in cooperation 
with EDGA and PGAU, we have opened new 
golf groups for ATO/OOS (UFO) veterans 
in Kharkiv, Lviv and Kyiv.
On May 14, with the support of the Ukrainian 
Golf Federation and Kozyn Golf and Country 
Club, competitions among combatants 
took place at the Kozyn Golf Club. The 
tournament was held as part of the selection 
for the World Games among veterans called 
the Warrior Games.
The Golf Federation provided an 
opportunity for the fighters to prepare for 
the competition and, together with Kozyn, 
facilitated the tournament and provided 
all golf equipment free of charge.
Maximum concentration and excitement 
– that`s what every participant of the 
tournament felt. The players also noted 
that golf really has a rehabilitative effect and 
has a positive effect on the emotional state.

Rehabilitation golf centers for children 
with mental disorders
This year, children’s and youth groups in two 
inclusive resource centers in Kharkiv and 
Trostyanets are engaged in rehabilitation 
golf on a regular basis. Every workout for 
children is an expected and joyful event. 

They liked the special color equipment 
SNAG GOLF, which the Federation provided 
the centers.
In 2021, more than 20 events were held 
for children: special mini-tournaments, 
master classes, which attract more and 
more of those who will to join the golf 
rehabilitation. On October 9, the first 
regional championship took place in Kharkiv, 
in which 'sunny' children took part.

Golf for the visually impaired
Golf in Ukraine is gradually becoming 
available for athletes with visual impairments. 
Currently, the first experimental group has 
been opened in Kharkiv. On October 9, the 
group's pupils took part in the regional 
golf championship in Kharkiv for the first 
time, where they showed excellent results.

“Golf for Everyone” International 
Grant Project
The rapid development of inclusive golf 
in Ukraine would be impossible without 
our European partners - the European 
Disabled Golf Association and R&A, with 
whom we continue to implement a joint 
project of 8-stage golf development - «Golf 
for Everyone».
An inclusive golf development strategy has 
been developed, which provides a step-
by-step introduction to golf in three steps.
The first step is the initial game in special 
activator inclusive golf centers. The second 
stage is a more in-depth study of golf 
techniques in clubs. On the third - it is a 
sport of the highest achievements, where 
the national golf teams are preparing to 
participate in international competitions.
To ensure the conditions of the first stage, 
UGF opened 9 inclusive activator golf 
centers in Odessa, Mykolaiv, Lviv, Kyiv, 
Poltava (with a branch in Myrhorod), Sumy, 
Trostyanets and two centers in Kharkiv.
At the next stage, golfers with special needs 
enter into inclusive groups that work on 
the basis of golf clubs: Superior, Kozyn, H 
Club, Cosmos Golf, Edem.
Later, the best golfers with special needs 
can join the national teams.

According to the latest report of the 
International Paralympic Committee, 
Ukraine is currently showing the best 
results in Europe in terms of the pace of 
development of inclusive golf. It motivates 
us to continue to change the golf space 
for the better and, together with the entire 
golf community, make it accessible and 
barrier-free.

https://edgagolf.com/online/www/
https://edgagolf.com/online/www/
https://www.randa.org/
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ГОЛЬФ-КОУЧІ CPG
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ PRO
EUROPEAN GOLF COACHES CPG FOR UKRAINIAN PROS

В рамках розвитку українського гольфу для тренерів PGA України на міжнародному рівні, у співпраці з 
Confederation of Professional Golf (CPG), впроваджено нові освітні програми. Зокрема, в 2021 році наші 
тренери вперше стали навчатися за міжнародною системою сертифікації «Рівень 1» (Level 1 by CPG). Курс 
навчання проводять спікери CPG, серед яких - гольф-консультант Федерації Девід Керні (David Kearney), 
гольф-коучі Джим ван Хевен ван Стерелінг (Jim van Heuven van Staereling) та Вібе Гісен (Wiebe Gisen).
Наприкінці жовтня європейські PRO прибули до Києва, щоб провести 5-денне навчання задля підвищення 
кваліфікації українських тренерів. Навчання відбувалися у гольф-клубі H Club. У перерві гості люб’язно 
згодилися відповісти на кілька запитань ProGolf Ukraine.

As part of the development of Ukrainian golf for PGA coaches in Ukraine at the international level, in cooperation 
with the Confederation of Professional Golf (CPG), new educational programs have been introduced. In particular, 
in 2021 our coaches began to study for the first time according to the international certification system "Level 1" 
by CPG. The course is taught by CPG speakers, including David Kearney, the Federation consultant, golf coach Jim 
van Heuven van Staereling and Wiebe Gisen.
At the end of October, European PROs arrived in Kyiv to conduct a 5-day training to improve the skills of Ukrainian 
coaches. The training took place at H Club Golf Club. During the break, the guests kindly agreed to answer few 
questions for ProGolf Ukraine.

Цього року Україна увійшла до PGA як повноправний учасник. 
Як ви оцінюєте розвиток українського гольфу за останні роки?
Джим ван Хевен ван Стерелінг
Думаю, ви зробили великий крок уперед. Я тут лише два дні, 
але всюди бачу професійний підхід і бажання навчатися. Це 
дуже важливо. Також важливо, що вперше в історії українського 
гольфу професійні гольфісти з усієї країни зібралися разом, щоб 
опанувати систему Level 1, піднятися вище в своїй майстерності.

Ви приїхали в Україну, щоб допомогти українським професій-
ним гольфістам здобути міжнародну кваліфікацію. Як ви 
оцінюєте рівень членів PGAU - порівняно з PRO з інших країн?

Ваші PRO - це неогранені алмази, які мають всі шанси стати 
діамантами. Я серйозно! Вони живуть гольфом, вкладаються в 
техніку гри, прагнуть комплексно покращити всі свої вміння. 
На мій погляд, рівень українських PRO – переважно вищий, ніж 
стартовий рівень гольфістів PGA європейських країн. 

Які міжнародні освітні програми існують сьогодні для підго-
товки тренерів? Яку застосовуєте ви?
Це програма в рамках курсу і стратегії CPG - CPG Thrive, за 
системою Level 1. Ми тестували її в PGA Нідерландів, Німеччини, 
Швеції. Навчатись є чому, оскільки за Level 1 йдуть Level 2, 3 і 
4. І це – міжнародний стандарт. Завдання для українських PRO 
– досягти рівня значно вищого, ніж базовий.

Як і де проводяться основні етапи тренувань для гравців 
PRO та тренерів? 
Девід Керні
Перш за все, гравці PRO та тренери - це різні речі. Професійні 
гравці займаються вдосконаленням власної гри. Професійні 
тренери відповідають за вдосконалення гри своїх підопічних. 
Професійних гравців ми навчаємо на драйвінг-рейнджі або на 
гольф-полі, в той час як навчання коучів здебільшого прово-
димо в класах. Бо коучі мають знати, крім техніки гри, і деякі 
психологічні особливості – як знайти підхід до дітей, напри-
клад, або до людей з обмеженими можливостями.

Які можливості для PRO відкриває міжнародна кваліфікація?
Джим ван Хевен ван Стерелінг
Міжнародна кваліфікація дозволяє долучатися до інших освіт-
ніх систем по всьому світу. 
Наприклад, в Голландії, опанувавши Level 1, гольфіст негайно 
приступає до наступного рівня. 

Одним із важливих напрямків діяльності Української федера-
ції гольфу є залучення дітей та молоді. Ми прагнемо виховати 
з юних спортсменів справжніх гольф-зірок. А як виховують 
молоде покоління гольфістів у Голландії? Можливо, є певні 
традиції?
Вібе Гісен
Дуже добре, що у вашій країні і діти, і їхні батьки солідарні у 
любові до гольфу і прагнуть навчатися і вдосконалювати гру. 

David Kearney, Jim van Heuven van Staereling, Wiebe Gisen

https://cpg.golf/
https://cpg.golf/
https://cpg.golf/news/cpg-thrive-togetherness-collaboration-development-for-an-exciting-future/
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Продовжуйте розвивати цей напрямок! Основна відмінність між 
нашими країнами – у тому, що в Голландії дуже багато людей грають 
в гольф, обираючи гольф як свій другий вид спорту. Здебільшого, 
грають тричі на тиждень. 
В Україні, можливо, менше людей грають в гольф, але їхній рівень, 
їхня пристрасть - значно вищі. У вас гольф – не традиція, а індиві-
дуальний усвідомлений вибір. Такі люди живуть гольфом. Чудово, 
що у вас вже є добре сформована система змагань для дітей 
різного віку на різних гольф-полях. Адже саме регулярні трену-
вання і змагання найкраще підтримують і конкурентний дух, і 
відчуття команди. Так тримати!

This year, Ukraine joined the PGA as a full participant. How do 
you assess the development of Ukrainian golf in recent years?
Jim van Heuven van Staereling 
I think you have taken a big step forward. I'm only here for two days, 
but everywhere I see a professional approach and a desire to learn. It is 
very important. It is also important that for the first time in the history 
of Ukrainian golf, professional golfers from all over the country came 
together to master the Level 1 system, to rise higher in their skills.

You came to Ukraine to help Ukrainian professional golfers gain 
international qualifications. How do you assess the level of PGAU 
members - compared to European PRO?
Your PROs are uncut diamonds that have every chance of real 
diamonds. I'm not kidding! They live by golf, invest in the technique 
of the game, strive to comprehensively improve all their skills. In my 
opinion, the level of Ukrainian PRO is mostly higher than the starting 
level of PGA golfers in European countries. 

What international educational programs exist today to train 
coaches? Which one do you use?
This is a program within the course and strategy of CPG - CPG Thrive, 
according to the Level 1 system. We tested it in PGA of Holland, 
Germany, Sweden. There is a reason to learn, because Level 1 is 
followed by Level 2, 3 and 4. And this is an international standard. 
The task for Ukrainian PROs is to reach a level much higher than 
the basic one.

How and where are the main stages of training for PRO 
players and coaches?
David Kearney
First of all, PRO players and coaches are different things. 
Professional players are engaged in improving their own game. 
Professional coaches are responsible for improving the game 
of their pupils. We train professional players on the driving 
range or on the golf course, while the training of coaches is 
mostly conducted in the classroom. Because coaches need 
to know, in addition to the technique of the game, and some 
psychological features - how to approach children, for example, 
or people with disabilities.

What opportunities does the international qualification 
open for PRO?
 Jim van Heuven van Staereling
International qualifications allow you to join other educational 
systems around the world.
For example, in Holland, having mastered Level 1, the golfer 
immediately proceeds to the next level.

One of the important activities of the Ukrainian Golf Federation 
is to involve children and youth. We strive to educate young 
athletes from real golf stars. And how do the young golfers 
educate in Holland? 
Wiebe Gisen 
It is very good that in your country both children and their 
parents are united in their love of golf and strive to learn and 
improve the game. Continue to develop this direction! The 
main difference between our countries is that many people in 
Holland play golf, choosing golf as their second sport. Mostly, 
they play three times a week.
In Ukraine, perhaps fewer people play golf, but their level, their 
passion are much higher. You have golf as not a tradition, but as 
individual conscious choice. Much people live by golf! It's great 
that you already have a well-formed system of competitions 
for children of all ages on different golf courses. After all, the 
regular training and competitions are the best support both 
for high spirit and the sense of the team. Keep it up!

https://cpg.golf/news/cpg-thrive-togetherness-collaboration-development-for-an-exciting-future/
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Ідея відкрити представництво компанії Cosmos Golf, яка на той 
час вже понад 20 років працювала на європейському ринку, 
належала моїй сім’ї. В 2011 році ми підписали перший дистриб’ю-
торський контракт з одним з найкращих брендів у світі - Titleist.
Відверто кажучи, це був ризиковий крок, адже кількість людей, 
які грають в гольф, була дуже мала. Гольф-клуби існували, але 
як спорт гольф тільки зароджувався. Я допомагала з відкрит-
тям офісу, готувала презентації і так занурилась у всі процеси, 
що згодом повністю взяла керівництво у свої руки. 

Ми рівнялися на успішний європейський досвід і в 2013 році 
відкрили перший в Україні спеціалізований гольф-магазин, 
а через рік - перший в Україні Indoor-центр та познайомили 
українських гольфістів з гольф-симулятором, де вони мали 
змогу займатися у зимовий час. 
Безумовно, без надійної підтримки професіонала в цій справі 
було б складно. І я дуже вдячна за те, що в нас є надійний 
партнер, вчитель і радник - Армін Хедляйн - власник європей-
ської компанії Cosmos Golf. 

В 2019 році відбулось відкриття нового та головного на сьогодні 
проєкту - Cosmos Golf Indoor Club, який об’єднав PRO-Shop, 
тренувальну зону з кращими та найсучаснішими гольф-симу-
ляторами Full Swing, ресторан, міні Driving Range на даху та 
майстерню для ключок, де ми надаємо сертифікований сервіс 
і робимо Club Fitting. 
Наша команда пишається цим проєктом, адже він є одним з 
найкращих в Європі. 

На сьогодні Cosmos Golf є офіційним дистриб'ютором таких 

брендів, як Titleist, TaylorMade, FootJoy, Golf Tech, Peter Millar, 
G/Fore, Chervo, а також  маємо в асортименті колекції інших 
відомих гольф-брендів, які полюбляють наші спортсмени. Для 
нас принципово важливо, щоб бренди, представлені в мага-
зині, мали бездоганну якість та перевірену репутацію. Радіємо, 
що українські гольфісти все більше слідкують за тенденціями 
та цінують якість. М’ячі Titleist, драйвери TaylorMade, найком-
фортніші рукавички та взуття FootJoy, гольф-візки Big Max - 
найбільш популярні серед продажу. А одяг G/Fore та Chervo 
стали улюбленими брендами наших клієнтів.

Наші товари представлені у всіх гольф-клубах України. В цьому 
році ми відкрили PRO-shop в Edem Resort Medical & SPA у Львові. 
Щороку ставимо собі амбітні плани, намагаємось розширяти 
портфель брендів та сферу послуг. Вперше привезли професійне 
обладнання та почали робити Club fitting. Наш спеціаліст прой-

ПЕРШІ 10!
THE FIRST 10!

Cosmos Golf Ukraine – найбільша компанія в Україні з продажу професійного обладнання та одягу для 
гольфу – святкує своє десятиріччя. Про історію заснування і розвиток Cosmos Golf в Україні розповідає 
власниця Cosmos Golf Ukraine, член правління Всеукраїнської федерації гольфу Тетяна Рибченко.

Cosmos Golf Ukraine - the largest company in Ukraine for the sale of professional golf equipment and clothing - 
is celebrating its tenth anniversary. The owner of Cosmos Golf Ukraine, member of the board of the Ukrainian Golf 
Federation Tetyana Rybchenko tells about the history of the foundation and development of Cosmos Golf in Ukraine.

ГОЛЬФ ЛОКАЦІЯ

Власниця Cosmos Golf Ukraine 
Тетяна Рибченко
Tetyana Rybchenko, 
the owner of Cosmos Golf Ukraine 

Власник євро пейської компанії Cosmos Golf 
Армін Хедляйн
Armin Hardlein, 
the owner of European company Cosmos Golf 

Гольф симулятор
Golf simulator

https://cosmosgolf.com.ua/
https://cosmosgolf.com.ua/
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шов навчання у кваліфікованих фіттерів TaylorMade, і найближчим 
часом знову пройде навчання в рамках підвищення кваліфіка-
ції з ремонту та підбору ключок. 

Кожен рік ми підтримуємо біля 70% турнірів, що проходять в 
Україні. Виступили основним партнером регулярного турніру 
КGC Cup в гольф-клубі GolfStream, який проводить Олександр 
Гороховський. 

Почали співпрацю з бізнес-школою МІМ. Головні навички як в 
гольфі, так і в бізнесі - терпіння, витривалість, вміння відключа-
тися від сторонніх справ і досягати повної концентрації. Саме 
заняття з гольфу  допомагають студентам розвивати ці якості.

Ми з радістю сприяємо розвитку жіночого та дитячого гольфу, 
проводимо та підтримуємо турніри. Для деяких шкіл прово-
димо ознайомчі заняття з гольфу. У зимовий період у Cosmos 
Golf працює дитяча школа гольфу від Всеукраїнської федерації. 
Радію, що в Україні зростає сильне покоління юних гольфістів.

За 10 років було багато проєктів, ініціатив, заходів. А саме головне, 
що за цей час наші клієнти стали нашими друзями, які мотиву-
ють нас бути кращими. Це вже велика історія Cosmos Golf, яку 
ми пишемо разом, і яка зробила значний внесок у розвиток 
гольфу в Україні. І звісно, на цьому ми не зупиняємось!

The idea to open a representative office of Cosmos Golf, which at 
that time had been operating in the European market for over 20 
years, belonged to my family. In 2011 we signed the first distribution 
contract with one of the best brands in the world - Titleist.
Frankly, it was a risky move, as the number of people playing 
golf was very small. Golf clubs existed, but as a sport golf was 
just emerging. I helped with the opening of the office, prepared 
presentations and was so immersed in all the processes that later 
I took full control.

We equaled the successful European experience and in 2013 opened 
the first specialized golf shop in Ukraine, and a year later - the first 
Indoor center in Ukraine and introduced Ukrainian golfers to a golf 
simulator, where they had the opportunity to practice in the winter.
Of course, without the reliable support of a professional person it 
would be difficult. And I am very grateful that we have a reliable 
partner, teacher and advisor - Armin Hardlein - the owner of the 
European company Cosmos Golf.

In 2019 new and main project was opened - Cosmos Golf Indoor 

Club, which combined PRO-Shop, training area with the best and 
most modern golf simulators Full Swing, restaurant, mini Driving 
Range on the roof and workshop for clubs, where we provide 
certified service and do Club Fitting. 
Our team is proud of this project, because it is one of the best in 
Europe.

Today Cosmos Golf is the official distributor of such brands as Titleist, 
TaylorMade, FootJoy, Golf Tech, Peter Millar, G/Fore, Chervo, and we 
also have a collection of other well-known golf brands that our athletes 
love. It is fundamentally important for us that the brands presented 
in the store have impeccable quality and a proven reputation. We 
are glad that Ukrainian golfers are increasingly following the trends 
and appreciating quality. Titleist balls, TaylorMade drivers, the most 
comfortable gloves and shoes FootJoy, Big Max golf carts are the 
most popular among the sale. And G/Fore and Chervo clothes 
have become our customers' favorite brands.

Our products are presented in all golf clubs of Ukraine. This year 
we opened a PRO-shop in Edem Resort Medical & SPA in Lviv.
Every year we set ambitious plans, try to expand the portfolio of 
brands and services. For the first time we brought professional 
equipment and started doing Club fitting. Our specialist has been 
trained by qualified TaylorMade fitters, and will soon be trained 
again as part of advanced training in repair and selection of clubs. 

Every year we support about 70% of tournaments held in Ukraine. 
We were the main partners of the regular KGC Cup tournament 
at the GolfStream golf club hosted by Oleksandr Gorokhovsky.

We started cooperation with the MIM business school. The main 
skills in both golf and business - patience, endurance, the ability to 
disconnect from extraneous affairs and achieve full concentration. 
It is golf that helps students develop these qualities.

We are happy to promote the development of women's and 
children's golf, hold and support tournaments. For some schools 
we conduct introductory golf lessons. In winter Cosmos Golf has a 
children's golf school from the Federation. I am glad that a strong 
generation of young golfers is growing in Ukraine.

For 10 years there have been many projects, initiatives, events. And 
most importantly, during this time our customers have become 
our friends who motivate us to be better. This is a great story of 
Cosmos Golf, which we write together, and which has made a 
significant contribution to the development of golf in Ukraine. 
And of course, we do not stop there!

PRO-Shop

PRO-Shop
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VRF-cистеми забезпечують потреби 
будівлі в обігріві та охолоджені – найбільш 
складних і витратних розділів будь-
якого будівельного проекту. Для приско-
рення процесу сучасного будівництва, 
його ефективності й оптимізації, засто-
сувують нові прогресивні підходи до 
організації інженерних мереж. Компанія 
Whisen Ukraine (Вісен Україна) не тільки 
запропонувала ефективне рішення, а 
й за рекордний час посіла лідируючі 
позиції у технологічному будівництві. 
На зміну класичним проектам із розріз-
неними системами опалення, вентиля-
ції та кондиціонування прийшла єдина 
мультизональна система, яка забезпечує 
всі потреби будівлі й до того ж заощад-
жує час і гроші. 
LG MultiV 5 – інноваційна система клімату, 
що дозволяє підвищити клас енергое-
фективності будівлі, знижуючи витрати 
на експлуатацію. MultiV 5 Heat Recovery 
стала вже п'ятим поколінням мультизо-
нальних систем, які LG Electronics спільно 
з екслюзивним представником «Whisen 
Україна» пропонують для українських 
проектів комерційної та житлової неру-
хомості. 
Забезпечуючи повну незалежність 
споживачів, система LG MultiV 5 гаран-

тує комфортний автономний мікроклі-
мат у діапазоні температур від -25°С до 
+48°С. Енергоефективність LG MultiV 5 
підтверджено міжнародними сертифіка-
тами (зокрема Eurovent), а використання 
її як системи опалення є економічно 
виправданим у всіх кліматичних зонах 
України.

Довідка
Компанія «Whisen Україна» - імпортер 
і дистриб`ютор комерційних систем 
кондиціонування LG Electronics в Україні 
- лідирує на ринку в сегменті B2B за 
кількістю реалізованих мультизональ-
них систем.
Інноваційні рішення компанії дозволя-
ють клієнтам оптимізувати операційні 
витрати завдяки енергоефективним 
системам LG Multi V 5. Компанія охоче 
ділиться своїм досвідом в Академії 
кондиціонування LG, постійно спіл-
кується з корейськими колегами та 
спільно з клієнтами і партнерами 
відвідує реалізовані об'єкти світо-
вого масштабу. А якість обладнання 
з використанням останніх технологій 
робить «Whisen Україна» незапереч-
ним новатором у сфері кліматичного 
обладнання.

VRF systems provide the building's heating 
and cooling needs - the most complex 
and costly sections of any construction 
project. To accelerate the process of modern 
construction, its efficiency and optimization, 
some new progressive approaches to the 
organization of engineering networks 
are applied. “Whisen Ukraine” not only 
offered an effective solution, but also 
took a leading position in technological 
construction in record time. Classic projects 

with separate heating, ventilation and air 
conditioning systems have been replaced 
by a single multi-zone system that meets 
all the building's needs and also saves 
time and money.
LG MultiV 5 is the innovative climate 
system that allows to increase the energy 
efficiency class of the building, reducing 
operating costs. MultiV 5 Heat Recovery 
has become the fifth generation of multi-
zone systems that LG Electronics together 
with the exclusive representative of "Whisen 
Ukraine" offer for Ukrainian commercial 
and residential real estate projects.
E n s u r i n g  c o m p l e t e  c o n s u m e r 
independence, the LG MultiV 5 system 
guarantees a comfortable autonomous 
microclimate in the temperature range from 
-25 ° C to + 48 ° C. The energy efficiency of 
the LG MultiV 5 is confirmed by international 
certificates (including Eurovent), and its 
use as a heating system is economically 
justified in all climatic zones of Ukraine.

For your interest
“Whisen Ukraine”, an importer and 
distributor of commercial LG Electronics 
air conditioning systems in Ukraine, is 
the market leader in the B2B segment 
in terms of the number of multi-zone 
systems sold.
The company's innovative solutions 
allow customers to optimize operating 
costs due to energy-efficient LG Multi 
V 5. The company is happy to share its 
experience at the LG Air Conditioning 
Academy, constantly communicate with 
Korean colleagues and visit completed 
objects worldwide with customers and 
partners. The quality of equipment using 
the latest technologies makes “Whisen 
Ukraine” an undisputed innovator in the 
sphere of climate equipment.

LG ТА НОВІ ІННОВАЦІЙНІ МУЛЬТИ-
ЗОНАЛЬНІ VRF-СИСТЕМИ
LG AND NEW INNOVATIVE MULTI-ZONE VRF SYSTEMS

Цьогорічний традиційний Чемпіонат України з гольфу серед сеньйорів викликав неабиякий інтерес 
прихильників цього олімпійського виду спорту. Гольфістів - сеньйорів на кваліфікаційних змаганнях, що 
тривали три дні на гольф-полі «Козин», бадьоро підтримували численні гості, друзі та члени їхніх сімей. 
А генеральними спонсорами змагань вперше виступили компанії «Whisen Україна» - лідер VRF-систем в 
Україні, та LG Electronics Ukraine.

This year's traditional Ukrainian Open Senior Championship has aroused great interest among fans of this Olympic 
sport. Numerous guests, friends and members of their families enthusiastically supported the golfers-seniors at the 
qualifying competitions, which lasted for three days on the Kozyn golf course. For the first time, “Whisen Ukraine”, the 
leader of VRF systems in Ukraine, and LG Electronics Ukraine were the general sponsors of the competition.

ПАРТНЕРИ / PARTNERS

https://whisen.com.ua/
https://www.lg.com/ua
https://whisen.com.ua/
https://www.lg.com/ua
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