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ПРО ФК «МИНАЙ»

Характер та опис діяльності ФК «Минай»
Клуб активно розвиває соціальну діяльність з ме-
тою популяризації футболу в Україні та, як наслідок, 
підвищуємо його якість як «великого спорту». Наша 
команда завжди була соціально-відповідальною, 
тому задля об’єднання численних суспільних і бла-
годійних ініціатив ми граємо в футбол.

Ніякої цікавості до гри не може бути без інфраструк-
тури. Протягом усіх сезонів клуб забезпечував мак-
симальний комфорт і безпеку глядачів на стадіоні 
«Минай-Арена».

Нами було встановлено турнікетну систему пропуску 
вболівальників, покращено систему відеонагляду, 
удосконалено систему безпеки на стадіоні. Протя-
гом всього року, ми активно працювали з фан-сек-
тором, надавали всіляку підтримку та допомогу в 
організації підтримки нашого клубу вболівальника-
ми.
 
FC «Minaj» - суб’єкт господарювання в організацій-
но-правовій формі - ТОВ.
Діяльність у сфері спорту, діяльність футбольних 
клубів. Відокремлені підрозділи, відсутні філіали.

Основні події та досягнення звітного періоду
•  У травні 2019-го року, у першому своєму сезоні 
як професійного клубу, виграв групу «А» Другої 
ліги, яка дає право грати у Першій лізі України.  

•  Доповнили свій склад молодими та сильними 
футболістами, з досвідом виступів у клубах еліти 
українського футболу (Жичиков, Страшкевич, 
Карноза, Глагола).

Стратегії клубу
- представляти Закарпаття на найвищому рівні 
українського футболу (вийти до Прем’єр–Ліги
України);

Наше бачення
Звертаємо велику увагу на соціальний розвиток та 
реалізацію соціальних проектів:

- благодійність;
- навчально-виховна робота;
- пропагуємо здоровій спосіб життя та
    активного дозвілля.

•  У першій частині Першої ліги зайняли 3 позицію у 
турнірній таблиці станом на кінець першої
частини сезону 2019/2020.

•  «Минай» уперше в своїй історії дійшов до 1/4 Кубку 
України.

•  У цьому ж році спільно із Ужгородською районною 
радою відкрили Академію футболу, задля розвитку 
та популяризації молодіжного футболу Закарпаття. 

•  Згодом команди «Минай» U-15 та U-17 дебютували 
в Дитячо-юнацькій футбольній лізі України. 

•  Під час тренувань, основної команди клубу, почали 
використовувати нові спортивні технології (датчики 
руху, фітнес-трекери і т.д.).

•  Команду в 2019-му очолив 5-разовий чемпіон 
України, володар Кубка та Суперкубка у якості
футболіста - Василь Кобін.

•  До клубу приєднались перші футболісти з іншо-
го континенту - Бразилії (Антоніо Сантос та Енріке 
Араужо).

•  В ДЮСШ «Минай» кількість дітей протягом року 
виросло до більш, ніж 250 учнів. 

•  Команди школи демонструють хороші результати 
на турнірах України та Європи.

- розвивати та популяризувати цей спорт у
нашому краї;

- виховувати нових футболістів для виступів на
міжнародній арені;

- будівництво футбольної інфраструктури за
європейськими стандартами;

- розвиток ФК «Минай» як бренду в Україні та
Європі.

Взаємна співпраця
•  КЗ «Академія футболу» - розвиток молодіжного 
футболу.

•  ДЮСШ «Минай» -  школа молодих футболістів.

Місія клубу
Встановити нові стандарти футболу в Закарпатті, 
відновити «футбольну славу» регіону на
найвищому рівні.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА СХЕМА УПРАВЛІННЯ

СХЕМА УПРАВЛІННЯ

Директор

Офіцер
безпеки

Головний
тренер

Тренера Відеооператор

Лікар Фотограф

Масажист

Футболісти

Технічний
директор

Прес-аташе БухгалтерАдміністратор

Фінансова звітність
станом на звітну дату 31.12.2019 р.

тис.грн.

Усього активів

Грошові кошти та їх еквіваленти

Власний капітал 

Зобов’язання 

Чистий прибуток (збиток)

Сплачено податків і зборів

Кількість працівників

2 620 000

303 000

3 000 000

298 000

-655 000

823 600 (у т.ч. податки з ЗП)

48
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