
ФК «Медіа»

ЗБІРНА ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ



ІСТОРІЯ

 йиньлобтуф йикьснїаркуесв — »аідеМ КФ« инїаркУ вітсіланруж анр́ібЗ
клуб, який було засновано в 2016 році шеф-редактором ІА «Центр 
новин» Ольгою Витак.  Це єдиний футбольний клуб, який складається з 
представників центральних та регіональних ЗМІ. 

Збірна журналістів України бере участь в благодійних матчах 
спрямованих на підтримку та допомогу дітям з особливими потребами, 
дітям-переселенцям з тимчасово окупованих територій Східної України 
та Криму.

Нашими офіційними партнерами є Українська асоціація футболу, 
Українська прем’єр-ліга та ІА «Центр новин»



Збірна журналістів України свої домашні матчі та тренування проводить на стадіоні ім. В. Баннікова.

Наші  матчі також відбуваються у найбільших містах України. 

Кожен з таких матчів супроводжується шоу-програмою за участю відомих українських зірок, конкурсами та 
подарунками для наших вболівальників.

Ми приймаємо участь в товариських матчах проти команд Ветеранів клубів УПЛ, Національної збірної, народних 
депутатів, військових, підприємців та зірок шоу-бізнесу.



«ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 
КУБОК»
3 квітня 2020 рік, м. Київ

«Парламентський кубок» - щорічний 
благодійний футбольний матч серед 
команд Збірної народних депутатів 
та Збірної журналістів України.

Це найбільша футбольна подія весни, 
яка об’єднює між собою політиків, 
журналістів для підтримки дітей з 
аутизмом.

Перший поєдинок футбольна 
команда «Збірна журналістів 
України» зіграла 3 квітня 2016 
року на честь Всесвітнього дня 
інформування про аутизм у місті 
Києві із Збірною «Народних 
депутатів України». 

Завдяки цьому поєдинку вдалось 
зібрати понад 200 тисяч гривень для 
дітей, які страждають на аутизм. 

Крім того, у 2017 році  завдяки 
матчу «Парламентський  кубок» був 
побудований дитячо-спортивний 
майданчик в смт. Комишуваха, 
Попаснянського р-ну, Луганської 
області. 



«КУБОК ХАРКОВА»
26 травня 2020 рік, м. Харків

«Кубок Харкова» - це щорічний товариський футбольний матч серед команд  Ветеранів 
ФК «Металіст» та Збірної журналістів України. Учасники матчу – легенди українського 
футболу та відомі журналісти та зірки телеканалів. 
Товариський матч буде відбуватися в рамках заходів УАФ перед матчем Збірної України 
проти збірної Кіпру.
На благодійний матч серед команд Ветеранів та журналістів будуть запрошені діти-
переселенці із Сходу України, які отримають в подарунок квитки на матч Національної 
збірної.



«КУБОК ЛЕГЕНД УКРАЇНСЬКОГО 
ФУТБОЛУ»
2 червня 2020 рік, м. Київ.

«Кубок легенд українського футболу» - це 
щорічний товариський футбольний матч серед 
команд Національної збірної серед ветеранів 
та Збірної журналістів України. Учасники матчу 
– легенди українського футболу та відомі 
журналісти та зірки телеканалів. 

Товариський матч буде відбуватися в рамках 
заходів УАФ перед матчем Збірної України 
проти збірної Північної Ірландії.

На благодійний матч серед команд Ветеранів та 
журналістів будуть запрошені діти-переселенці 
із Сходу України, які отримають в подарунок 
квитки на матч Збірної України.



«КУБОК ЛЬВОВА – 
2020»
7 червня 2020 рік, м. Львів

«Кубок Львова» - це щорічний 
товариський футбольний матч 
серед команд Ветеранів ФК 
«Карпати» та Збірної журналістів 
України. Учасники матчу – легенди 
українського футболу та відомі 
журналісти та зірки телеканалів. 
Товариський матч буде відбуватися 
в рамках заходів УАФ перед матчем 
Збірної України проти збірної 
Ізраїлю.
На благодійний матч серед 
команд Ветеранів та журналістів 
будуть запрошені діти-сироти, які 
отримають в подарунок квитки на 
матч Збірної України



«КУБОК ОДЕСИ»
18 липня 2020 рік, м. Одеса

«Кубок Одеси» - це щорічний 
товариський футбольний матч 
серед команд Ветеранів ФК 
«Чорноморець» та Збірної 
журналістів України. Учасники 
матчу – легенди українського 
футболу та відомі журналісти та 
зірки телеканалів. 
Товариський матч буде 
відбуватися в рамках заходів УПЛ 
перед матчем за «Суперкубок».
На благодійний матч серед команд 
Ветеранів та журналістів будуть 
запрошені діти з особливими 
потребами, які отримають в 
подарунок квитки на матч команд 
УПЛ.



«КУБОК 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
23 серпня 2020 рік, м. Київ

«Кубок Незалежності» - 
футбольний турнір, який 
відбувається з нагоди 
відзначення Незалежності 
України. Щорічний турнір 
увійшов в Книгу рекордів України 
за найбільшу кількість учасників 
турніру, що одночасно грають у 
футбол. Збірна журналістів стала 
бронзовим призером турніру в 
2018 році.



«КУБОК ДНІПРА»
13 вересня 2020 рік, м. Дніпро

«Кубок Дніпра» - це щорічний товариський футбольний матч серед 
команд Ветеранів ФК «Дніпро» та Збірної журналістів України. Учасники 
матчу – легенди українського футболу та відомі журналісти та зірки 
телеканалів. 
Товариський матч буде відбуватися в рамках заходів до Дня міста 
Дніпра.
На благодійний матч серед команд Ветеранів та журналістів будуть 
запрошені діти-переселенці, які отримають подарунки на честь 
футбольного свята



«КУБОК ЗАПОРІЖЖЯ»
3 жовтня 2020 рік, м. Запоріжжя

«Кубок Запоріжжя» - це щорічний товариський футбольний матч серед команд Ветеранів ФК «Металург» та 
Збірної журналістів України. Учасники матчу – легенди українського футболу та відомі журналісти та зірки 
телеканалів. 
Товариський матч буде відбуватися в рамках заходів до Дня міста Запоріжжя.
На благодійний матч серед команд Ветеранів та журналістів будуть запрошені діти-переселенці, які 
отримають подарунки на честь футбольного свята.



«КУБОК ЗАХИСНИКА»
6 грудня 2020 рік, м. Київ

«Кубок захисника» - футбольний турнір відбувається нагоди відзначення Дня Збройних сил України.
Учасники турніру: команди Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Збірна ЗСУ, 
Збірної журналістів України та Департаменту Патрульної поліції.
На благодійний турнір будуть запрошені діти-переселенці, які отримають новорічні подарунки.



«ЗИМОВИЙ БЛАГОДІЙНИЙ КУБОК»
18 грудня 2020 рік, м. Київ

«Зимовий благодійний Кубок» - футбольний турнір відбувається до Дня 
святого Миколая на підтримку дітей-переселенців із Сходу України.
У грі приймають участь команди: «Збірна народних депутатів», команди 
«Кабінету міністрів України», ФК «Маестро», «Збірна журналістів 
України».



Збірна журналістів ФК 
«Медіа» на футбольний 
сезон 2020 року  пропонує 
співпрацю для титульного 
спонсора.

Титульне партнерство стане 
надзвичайно ефективним 
інструментом та дозволить 
донести свій продукт і 
послуги для потенційних 
клієнтів та споживачів, 
використовуючи рекламу на 
футбольних матчах за участі 
команди журналістів та 
зірок українського футболу.



В пакеті спонсорської підтримки ми пропонуємо 
розміщення логотипу спонсора на футбольній 
формі команди, яку зможуть побачити мільйони 
телеглядачів.

Крім того, ми пропонуємо розміщення інформації 
про спонсорську допомогу від Вашої компанії: 
на сайтах УАФ, УПЛ, спортивних виданнях; 
новинні сюжети в ефірі центральних телеканалів; 
розміщення логотипу спонсора в анонсах та 
афішах матчу. Також, ми пропонуємо розміщення 
банерів спонсора на стадіонах, де гратиме «Збірна 
журналістів України.

Наша адреса:
м.Київ, вул.Миколи Бойчука, 26, офіс 88
+380931297140
Президент Збірної журналістів України, 
шеф-редактор ІА «Центр новин»

Ольга Витак


