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ПРО ФК «МИНАЙ»
Характер та опис діяльності ФК «Минай»
Клуб активно розвиває соціальну діяльність з метою 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 благодійних ініціатив ми граємо в футбол.
Ніякої цікавості до гри не може бути без інфраструктури. Протягом усіх сезонів клуб забезпечував максимальний
комфорт і безпеку глядачів на стадіоні
«Минай-Арена».
Нами було встановлено турнікетну систему пропуску вболівальників, покращено систему відео нагляду,
удосконалено систему безпеки на стадіоні. Протягом всього року, ми активно працювали з фан-сектором, надавали
всіляку підтримку та допомогу в організації підтримки нашого клубу вболівальниками.
FC «Minaj» - суб’єкт господарювання в організаційно-правовій формі - ТОВ.
Діяльність у сфері спорту, діяльність футбольних клубів. Відокремлені підрозділи, відсутні філіали.
Основні події за 2021 рік:
Клуб залишився грати в Українській Прем’єр-Лізі.
Провели успішні тренувальні збори в Туреччині.
Вперше здобули очки в матчах з учасниками євро кубків.
Футболісти «Минаю» дебютували в складі національних збірних: молодіжна збірна України та національна
збірна Азербайджану.
Клуб вперше організував повноцінні трансфери своїх футболістів у клуби Європи – азербайджанський
«Карабах» та угорський «Гонвед».
Команда U-19 успішно грає в чемпіонаті юнацьких команд УПЛ.
Команди Академії «Минай» отримали право грати у Вищій лізі Дитячо-юнацької ліги України.
Команда U-15 стала переможцем Першої ліги Дитячо-юнацької ліги України.
Під час тренувань основної команди тренерський штаб команди використовує нові спортивні технології.
Стратегії клубу
•
представляти Закарпаття на найвищому рівні українського футболу (залишитися в Прем’єр–Лізі України);
•
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.

Наше бачення
Звертаємо велику увагу на соціальний розвиток та реалізацію соціальних проектів:
•
благодійність;
•
навчально-виховна робота;
•
пропагуємо здоровій спосіб життя та активного дозвілля.
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.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА СХЕМА
УПРАВЛІННЯ
Фінансова звітність
станом на звітну дату 31.12.2021 р.
тис.грн.
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