
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          25  квітня 

  

 25 квітня 1966 року – народився  Татарчук Володимир Йосипович – відомий 

футболіст (амплуа - півзахисник), олімпійський чемпіон 1988 року у складі збірної 

СРСР, віце-чемпіон Європи 1984 року серед юнаків, заслужений майстер спорту.  

 Народився у селищі Матросово Магаданської обл. Згодом мешкав на етнічних 

українських землях, зокрема із 7 років навчався азам футболу у спортивній школі у 

Володимир-Волинському (тренер - Ярослав Кореневський), потім опинився у 

галицькій «столиці» - вихованець Львівського училища фізичної культури (тренер – 

Володимир Данилюк). Перші дорослі кроки у футболі робив у Львові, виступаючи у 

місцевому клубі СКА «Карпати», за який провів 12 матчів 1983 року.  

 Молодого талановитого півзахисника помітили, запросивши до юнацької збірної 

СРСР, з якою він здобув 1984 року титул віце-чемпіона Європи. Того ж, 1984 р., 

Володимир Йосипович, на запрошення Валерія Лобановського, спробував свої сили у 

київському «Динамо», зігравши зокрема низку поєдинків за клубний «дубль».   

 За власної ініціативи футболіст повернувся до Львова, але, зважаючи на 

«фізкульт-привіт» зі столиці – спортивні (чи не зовсім) «аргументи» армійської 

спортивної номенклатури Москви - опинився у ЦСКА, з яким провів кілька сезонів 

(1985-1991) аж до розпаду «імперії», здобувши у підсумку титул чемпіона та 

володаря Кубка 1991 р в історично останньому футбольному сезоні СРСР.  

 1987 року був запрошений до олімпійської збірної СРСР, з якою вже наступного 

року (1988) у Сеулі здобув нагороди найвищого спортивного ґатунку: 1988 року 

Володимир Татарчук став олімпійським чемпіоном, отримав звання заслуженого 

майстра спорту, а його тренер Володимир Данилюк – заслуженого тренера України.  

За «основну» і олімпійську збірні СРСР (1987-1991) провів бл 20-ти матчів, забив 1 

гол. Згодом (1992-1994), у пострадянську еру, кілька двобоїв провів за збірні СНД та 

Росії.  

 Окрім виступів у радянській Україні та інших регіонах в рамках СРСР, опісля 

грандіозних геополітичних змін на мапі Європи зразка 1991 року. - виступав в низці 

інших держав на клубному рівні, зокрема:    
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 у Чехії 1992-1994 рр. - за «Славію» з Праги (2 сезони, 18 голів); віце-чемпіон 

Чехії 1993, 1994 рр.;  

 у Саудівській Аравії у 1994-1995 рр. - за «Аль-Іттіхад» (Джида); 

 у Росії (1994 р. грав за ЦСКА, 1996-2000 рр. - за низку інших дружин); 

переможець першого дивізіону першості Росії 2000 р. – володар золотої медалі у 

Першій лізі сезону 2000 р. у складі клубу «Сокол» (Саратов);    

  у Латвії 2001 р. виступав за «Металург» (Лієпая).    

 Багатогранну і плідну кар’єру футболіста закінчив у віці 35 років.  

 Проявив себе і як наставник: тренер у футбольній школі ЦСКА (Москва) 2002-

2003 рр., головний тренер КФК (колектив фізкультури) «Красный октябрь» (Москва) 

(2003). Мешкає у столиці Росії. Виступає за місцеву команду ветеранів. 
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