
 

 

 

  

  

ПРОТОКОЛ №1 
установчого засідання (зборів) Ради Засновників 

Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» 
 

«14» лютого 2017 р.                                                          місто Долина 
 

На зборах присутні: 
Делеговані Засновниками члени Ради Засновників Асоціації «Футбольний клуб 

«Нафтовик – Долина»:  
- Лаврів Михайло Миколайович (від Долинської районної ради) 
- Смолій Володимир Васильович (від Долинської міської ради) 
- Штень Степан Йосипович (від громадської організації «Долинська районна 

федерація футболу») 
Всього присутні 3 із 3 делегованих Засновниками членів Ради Засновників 

з правом голосу на Зборах. 
 
Запрошені: 
- Ярич Назарій Васильович 

 
Порядок денний: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів. 
2. Про створення Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина», 

затвердження Статуту та формування статутних органів управління. 
3. Про обрання Президента Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – 

Долина». 
4. Про призначення виконавчого директора Асоціації «Футбольний клуб 

«Нафтовик – Долина». 
5. Про погодження кандидатури головного тренера команди «Нафтовик» 

(Долина). 
6. Про офіційну символіку клубу. 

 
 
1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів: 
Слухали Лавріва Михайла Миколайовича, який запропонував  Головою Зборів 

обрати Смолія Володимира Васильовича, який в свою чергу запропонував 
Секретарем Зборів обрати Штеня Степана Йосиповича.    
 

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 

 
Вирішили:  
1. Обрати Головою Зборів – Смолія Володимира Васильовича.   
2. Обрати Секретарем Зборів – Штеня Степана Йосиповича. 
 
 
2. Про створення Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина», 

затвердження Статуту та формування статутних органів управління: 
Слухали Смолія Володимира Васильовича, який поінформував присутніх, про 

те, що з метою розвитку та популяризації футболу серед населення, пропаганди його 



 

 

 

  

оздоровчого і соціально-культурного значення, сприяння у зростанні рівня 
якості й масовості, а також відродження та примноження традицій Долинського 
футболу, Долинська районна рада, Долинська міська рада та громадська організація 
«Долинська районна федерація футболу», відповідно до чинного законодавства 
України, вирішили виступити засновниками Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик 
– Долина». Зокрема: 

- рішенням Долинської районної ради від 04.11.2016  №199-12/2016 
визначено, що Долинська районна рада виступає спільно з Долинською 
міською радою та громадською організацією «Долинська районна федерація 
футболу» засновником Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» та 
делегує в склад Ради Засновників Асоціації Лавріва Михайла Миколайовича 
– заступника голови районної ради, в склад ревізійної комісії Макосія 
Віктора Богдановича – депутата районної ради; 

- рішенням Долинської міської ради від 16.08.2016. № 376-13/2016 визначено, 
що Долинська міська рада виступає спільно з Долинською районною радою 
та громадською організацією «Долинська районна федерація футболу» 
засновником Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» та делегує в 
склад Ради Засновників Асоціації Смолія Володимира Васильовича – 
заступника міського голови, в склад ревізійної комісії Федая Михайла 
Андрійовича – депутата міської ради; 

- рішеннями виконавчого комітету громадської організації «Долинська 
районна федерація футболу» від 11.08.2016р. та від 10.11.2016р. визначено, 
що громадська організація «Долинська районна федерація футболу» 
виступає спільно з Долинською районною радою та Долинською міською 
радою засновником Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» та 
делегує в склад Ради Засновників Асоціації Штеня Степана Йосиповича, в 
склад ревізійної комісії – Кузеляк Людмилу Іванівну. 

Зазначеними рішеннями, Засновники також затвердили Статут Асоціації 
«Футбольний клуб «Нафтовик – Долина». 
 

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 

 
Вирішили:  
Відображаючи спільне прагнення Долинської районної ради, Долинської 

міської ради та громадської організації «Долинська районна федерація футболу»: 
 

1. Створити Асоціацію «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина». 
 

2. Затвердити Статут Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» в 
редакції затвердженій рішеннями Долинської районної ради від 04.11.2016  
№199-12/2016, Долинської міської ради від 16.08.2016. № 376-13/2016 та 
рішеннями виконавчого комітету громадської організації «Долинська 
районна федерація футболу» від 11.08.2016р. та від 10.11.2016р. 
 

3. Створити Раду Засновників Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – 
Долина» та підтвердити повноваження її членів у складі 3-х осіб: 

- Лаврів Михайло Миколайович 
- Смолій Володимир Васильович 
- Штень Степан Йосипович 
 



 

 

 

  

4. Створити ревізійну комісію Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – 
Долина» та підтвердити повноваження її членів у складі 3-х осіб: 

- Макосій Віктор Богданович 
- Федай Михайло Андрійович 
- Кузеляк Людмила Іванівна 

 
 
3. Про обрання Президента Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – 

Долина»: 
Слухали Лавріва Михайла Миколайовича, який поінформував присутніх, що 

відповідно до Статуту, Президентом Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – 
Долина» може бути обраний дійсний член Ради Засновників. Висування кандидатів 
на посаду Президента вноситься членами Ради Засновників на засіданнях Ради 
Засновників. 

Запропонував обрати Президентом Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – 
Долина» Смолія Володимира Васильовича. 

Інших кандидатур на Посаду Президента членами Ради Засновників не 
вносилось. 

Смолій Володимир Васильович в свою чергу не заперечив проти висування на 
посаду Президента. Повідомив, що відповідно до чинного законодавства може 
виконувати повноваження Президента Асоціації, передбачені Статутом, виключно на 
громадських засадах, безоплатно і не перебуваючи з Асоціацією у трудових 
відносинах. 
 

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 

 
Вирішили:  
1. Обрати Президентом Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» 

Смолія Володимира Васильовича – заступника міського голови міста 
Долина. 

 

2. Президент Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» здійснює свої 
повноваження, передбачені Статутом, на громадських засадах, безоплатно і 
не перебуваючи з Асоціацією у трудових відносинах. 

 
 
4. Про призначення виконавчого директора Асоціації «Футбольний клуб 

«Нафтовик – Долина»: 
Слухали Президента Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» 

Смолія Володимира Васильовича, який запропонував Раді Засновників призначити 
виконавчим директором Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» Ярича 
Назарія Васильовича. Запропонував уповноважити його на здійснення заходів 
пов’язаних із державною реєстрацією Асоціації, виготовлення печатки, відкриття 
рахунків у банківських установах тощо.  

Інших кандидатур на Посаду виконавчого директора членами Ради Засновників 
не вносилось. 

Ярич Назарій Васильович в свою чергу не заперечив проти висування на 
посаду виконавчого директора. 
 



 

 

 

  

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 

 
Вирішили:  
1. Призначити виконавчим директором Асоціації «Футбольний клуб 

«Нафтовик – Долина» Ярича Назарія Васильовича. 
 
 
5. Про погодження кандидатури головного тренера команди «Нафтовик» 

(Долина): 
Слухали Президента Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» 

Смолія Володимира Васильовича, який запропонував Раді Засновників погодити 
кандидатуру на посаду головного тренера команди «Нафтовик» (Долина) Москвіна 
Валентина Артуровича. Повідомив, що з кандидатом були проведені попередні 
переговори і він дав погодження на дане призначення. 
 

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 

 
Вирішили:  
1. Погодити призначення на посаду головного тренера команди «Нафтовик» 

(Долина) Москвіна Валентина Артуровича. 
 
 
6. Про офіційну символіку клубу: 
Слухали Президента Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» 

Смолія Володимира Васильовича, який запропонував Раді Засновників прийняти 
рішення щодо затвердження офіційної символіки клубу. Запропонував, враховуючи 
історичні традиції, визначити офіційними кольорами клубу поєднання зеленого та 
чорного кольорів. 

Вніс пропозицію затвердити офіційну емблему клубу, виконану на основі 
офіційних кольорів клубу з використанням елементів, що символізують історію 
команди та географічну приналежність до міста Долина. 
 

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно. 

 
Вирішили:  
1. Встановити, що офіційними кольорами футбольної команди «Нафтовик» 

(Долина) є поєднання зеленого та чорного кольорів. 
 

2. Затвердити опис та порядок використання офіційної емблеми Асоціації 
«Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» (додаток 6). 

 
 Всі питання порядку денного вичерпано. Головуючий закрив засідання. 

 
 

Додатки:  
1. Реєстраційна відомість учасників установчого засідання (зборів) Ради 

Засновників Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» на 2 арк.; 



 

 

 

  

2. Рішення Долинської районної ради від 04.11.2016  №199-12/2016 на 1 
арк.; 

3. Рішення Долинської міської ради від 16.08.2016. № 376-13/2016 на 1 арк.; 
4. Витяги з протоколів засідань виконавчого комітету громадської організації 

«Долинська районна федерація футболу» від 11.08.2016р. та від 10.11.2016р. 
на 2 арк.; 

5. Статут Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» на 9 арк.; 
6. Опис та порядок використання офіційної емблеми клубу на 2 арк.. 

 
 
 
 
 
Голова Зборів, Президент Асоціації  
«Футбольний клуб «Нафтовик – Долина»  _______________ Смолій В.В. 
 
 
Секретар Зборів      _______________ Штень С.Й. 
 


