
 

 

 

  

 

ДОДАТОК 6 

до Протоколу засідання Ради Засновників 

Асоціації «Футбольний клуб  

«Нафтовик – Долина» №1 від 14.02.2017 

 

Опис та порядок використання офіційної емблеми  

Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина»  

 

Опис офіційної емблеми 

Емблему подано у вигляді щита з обрамленням зеленого кольору. 

У верхній частині щита розміщено текст українською мовою: зеленого кольору 

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ», а під ним – чорного кольору «НАФТОВИК».  

Тло щита формують 5 вертикальних смуг зеленого (3) та чорного (2) кольорів, 

які історично є офіційними кольорами клубу.  

В центрі щита на зелено-чорному тлі зображено 5 топок солі білого кольору в 

два ряди: три знизу і дві зверху, які запозичені з герба міста Долина і символізують 

географічну приналежність до даної території. Під нижнім рядом топок солі 

розташоване чорно-біле зображення футбольного м’яча, яке запозичене з попередніх 

емблем футбольної команди «Нафтовик». 

В нижній частині щита, під зображенням футбольного м’яча, розміщено текст 

білого кольору українською мовою «ДОЛИНА», а під ним «1955» - рік заснування 

футбольної команди «Нафтовик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Порядок використання офіційної емблеми 

1. Емблема є історичним символом та офіційним атрибутом юридичної особи 

Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина», а також усіх команд що 

виступають під її егідою у змаганнях з футболу та інших споріднених видів спорту. 

2. Еталон емблеми та супровідні документи зберігаються в Асоціації і мають 

вільний доступ для ознайомлення громадськості. 

3. Репродукування та тиражування емблеми здійснюється: 

 у вигляді кольорового, чорно-білого, об’ємного чи графічного 

зображення; 

 довільного технічного виконання та з різноманітних матеріалів, довільних 

розмірів (з дотриманням пропорцій). 

При репродукуванні та тиражуванні емблеми має бути збережена кольорова та 

графічна тотожність еталону та його опису. 

4. Зображення емблеми відтворюється: 

 на спортивній формі та іншій екіпіровці команд, що виступають під 

егідою Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина»; 

 на фірмових бланках та офіційних документах Асоціації; 

 на будівлях спортивного призначення, офісних приміщеннях Асоціації, 

транспортних засобах; 

 на документах, що посвідчують приналежність посадових осіб чи 

спортсменів до футбольної команди «Нафтовик» (Долина); 

 у офіційних документах ДРФФ, ІФФ, ФФУ, ПФЛ, UEFA, FIFA, а також 

інших організацій під егідою яких приймає участь у змаганнях футбольна 

команда «Нафтовик» (Долина); 

 на афішах, програмках, флаєрах, інших документах (в тому числі 

електронних), інтернет-сайтах, канцтоварах та сувенірній продукції, якщо 

замовником їх розробки є Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик – 

Долина», якщо право на їх розробку надано Радою Засновників Асоціації, 

або порядок використання передбачений офіційними документами 

(регламентами) які визнаються Асоціацією. 

5. Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть 

використовувати тільки затверджену емблему (згідно еталону та відповідного 

Положення). 

6. Виключні права на використання емблеми належать Асоціації «Футбольний 

клуб «Нафтовик – Долина». 

7. Не дозволяється без спеціальної згоди Асоціації «Футбольний клуб 

«Нафтовик – Долина» (рішення Ради Засновників) використання емблеми у випадках, 

не передбачених цим Порядком. 

 

 

Президент Асоціації «Футбольний     Володимир Смолій 

клуб «Нафтовик – Долина»  


