
 

 

 

  

  

ПРОТОКОЛ №2 
засідання (зборів) Ради Засновників 

Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» 
 

«25» липня 2018 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 – виконавчий директор Асоціації «Футбольний 

клуб «Нафтовик-Долина» 
- Макосій Віктор Богданович – член ревізійної комісії Асоціації «Футбольний 

клуб «Нафтовик-Долина», депутат Долинської районної ради 
- Басараб Михайло Васильович 

 
Порядок денний: 

1. Про розгляд заяви Ярича Назарія Васильовича. 
2. Про призначення виконавчого директора Асоціації «Футбольний клуб 

«Нафтовик-Долина». 
3. Про роботу Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» за 2017 рік 

та І півріччя 2018 року. 
4. Про призначення радника Президента Асоціації «Футбольний клуб 

«Нафтовик-Долина» на громадських засадах. 
 
 
1. Про розгляд заяви Ярича Назарія Васильовича: 
Слухали Президента АФК «Нафтовик-Долина» Володимира Смолія, який 

поінформував, що від Ярича Назарія Васильовича поступила заява про звільнення з 
посади виконавчого директора АФК «Нафтовик-Долина» з 31.07.2018. Відповідно до 
Статуту АФК «Нафтовик-Долина», питання призначення та звільнення виконавчого 
директора розглядаються на засіданнях Ради Засновників. 

Виступив Ярич Назарій Васильович, який поінформував присутніх про своє 
дійсне бажання звільнення з посади виконавчого директора у зв’язку із сімейними 
обставинами. 
 

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

 
Вирішили:  
1. Звільнити Ярича Назарія Васильовича з посади виконавчого директора 

Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» з 31.07.2018 за згодою сторін. 



 

 

 

  

2. Про призначення виконавчого директора Асоціації «Футбольний клуб 
«Нафтовик-Долина»: 

Слухали Президента АФК «Нафтовик-Долина» Володимира Смолія, який 
запропонував Раді Засновників прийняти рішення про призначення на посаду 
виконавчого директора АФК «Нафтовик-Долина» Басараба Михайла Васильовича. 

В обговоренні кандидатури прийняли участь всі присутні члени Ради 
Засновників та запрошені. 

Басараб Михайло Васильович не заперечив проти висування його для 
призначення на посаду виконавчого директора АФК «Нафтовик-Долина». 

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

 
Вирішили:  

Призначити Басараба Михайла Васильовича на посаду виконавчого директора 
Асоціації «Футбольний клуб ««Нафтовик-Долина» з 01.08.2018. 

 
 
3. Про роботу Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» за 2017 рік 

та І півріччя 2018 року: 
Слухали президента АФК «Нафтовик-Долина» Володимира Смолія, який 

повідомив, що протягом 2017-18 років в рамках реалізації Програми розвитку 
футболу в місті Долина та Долинському районі на 2016-2020 роки, завдяки 
фінансуванню з міського та районного бюджетів, вдалось не лише зберегти команду з 
понад 60-річною славною історією, але й зробити суттєвий крок до відродження 
слави долинського футболу.  

Зокрема, у «весняній» частині чемпіонату області сезону 2016\17 років, яку 
«Нафтовик» розпочинав на передостанньому місці у турнірній таблиці, вдалось 
переломити негативну ситуацію та здійснити ривок, який дозволив команді 
фінішувати на 9-й позиції. Проте, чи не найголовнішим результатом роботи у 
весняно-літній період 2017 року стало формування боєздатного колективу, який 
здатен вирішувати амбітні турнірні завдання, ставити високі цілі та досягати їх. 
Зокрема, до команди було запрошено нового головного тренера Валентина Москвіна, 
укомплектовано склад кваліфікованими місцевими та кількома запрошеними 
футболістами, поновлено матеріальне забезпечення та інвентар. 

Перед стартом І кола нового сезону 2017\18 років, команда «Нафтовик» 
провела повноцінні навчально-тренувальні збори. Сукупність усіх цих факторів дала 
впевненість у тому, що в новому сезоні наша команда вже не буде пасти задніх у 
змаганнях. І ці сподівання не лише справдились, але і були суттєво перевершені за 
підсумками сезону 2017\18 років. Команда «Нафтовик» (Долина) здобула «срібні» 
нагороди Чемпіонату області та дісталась до стадії півфіналу Кубка області.  

Проте, чи не найголовнішим результатом яким пишається керівництво та 
гравці команди, є повернення інтересу до команди з боку вболівальників. В цьому 
році спостерігається суттєве покращення ситуації з відвідуваністю домашніх матчів 
команди. А в перспективі ми прагнемо, щоб як у найкращі часи, на «Нафтовик» ходив 
заповнений стадіон, а після гри вболівальники покидали стадіон з відчуттям гордості 
за рідну команду. Віримо, що спільними зусиллями нам до снаги досягнення цього 
стратегічного результату. 



 

 

 

  

У 2017 році загальний кошторис видатків футбольного клубу становив 
806,940 тис. грн., з яких 250,0 тис. грн. – кошти районного бюджету; 556,940 тис. грн. 
– кошти міського бюджету. 

На 2018 рік, згідно призначень у міському та районному бюджеті, кошторис 
клубу становить 800,0 тис. грн.. Детальна інформація про використання коштів у 2018 
році буде представлена на розгляд Ради Засновників у І кварталі 2019 року. 
 

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

 
Вирішили:  
1. Інформацію Президента Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» 

взяти до відома. 
 
 
4. Про призначення радника Президента Асоціації «Футбольний клуб 

«Нафтовик-Долина» на громадських засадах: 
Слухали Президента АФК «Нафтовик – Долина» Володимира Смолія, який 

запропонував Раді Засновників призначити на посаду радника Президента Асоціації 
(на громадських засадах) Ярича Назарія Васильовича. Доповідач поінформував членів 
Ради Засновників та присутніх, що Назарій Ярич сумлінно виконував свої обов’язки 
на посаді виконавчого директора, суттєво доклав зусиль для становлення команди та 
забезпечення її належного функціонування. На посаді радника Президента Назарій 
Ярич зможе продовжувати допомагати розвитку команди. 

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

 
Вирішили:  
1. Призначити Ярича Назарія Васильовича на посаду радника Президента 

Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» на громадських засадах з 
01.08.2018. 

 
 

 Всі питання порядку денного вичерпано. Головуючий закрив засідання. 
 
 

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

Асоціації «Футбольний клуб «Нафтовик – Долина» на 2 арк.; 
 
 
 
Голова Зборів, Президент Асоціації  
«Футбольний клуб «Нафтовик – Долина»  _______________ Смолій В.В. 
 
 
Секретар Зборів      _______________ Штень С.Й. 


