
 
 

 
 

ФК Юнайтед – що це? 

� ФК Юнайтед оф Манчестер – футбольний клуб, який виступає 

у Northern Premier League (7-му дивізіоні) Анлії 

� Клуб був заснований у 2005 році фанатами Манчестер 

Юнайтед на знак протесту проти приходу Глейзера в 

Манчестер Юнайтед 

� Вболівальники ФК Юнайтед вірять, що футбольний клуб 

повинен існувати для вболівальників – і що ніхто не повинен 

отримувати фінансову вигоду від успіхів клубу 

� Клуб є демократичною, неприбутковою організацією і повністю 

належить членам клубу 

� ФК Юнайтед прагне бути доступним для всіх 

� Гравці, вболівальники і керівництво ФКЮМ співпрацюють з 

місцевим товариством 

� Середня відвідуваність матчів - 2000-2500 чоловік - рекорд 

відвідуваності становить 6,023 глядачів 

� Вболівальники створюють гучну, яскраву та веселу атмосферу 

Чого ми досягли на даний момент? 

� 3 підвищення в класі, 5 трофеїв і більше 400 голів за 4 сезони 

� Зібрали £200,000 для того, щоб побудувати свій власний 

стадіон 

� Товариські матчі в Німеччині, Швеції та Південній Кореї 

� Співпраця з спільнотами емігрантів, школами, футбольними 

командами, дитячими будинками і т.д.  

� Кампанія з продажу сезонних абонементів 'плати, скільки 

зможеш' 

Які наші плани на майбутнє? 

� Побудувати власний футбольний стадіон з інфраструктурою для 

місцевого співтовариства 

� Продовжувати грати в захоплюючий, позитивний футбол 

� Існувати для вболівальників та місцевого співтовариства 

Як я можу подивитися матч? 

� ФК Юнайтед грає на Gigg Lane, Bury, BL9 9HR  

� Gigg Lane знаходиться в 9 милях від Манчестера і в 20 милях від 

Манчестерського Аеропорту 

� Доїхати можна трамваєм або автобусом з центру Манчестера 

� Відвідайте www.gmpte.com  для отримання додаткової інформації 

� Ми граємо по суботах о 15:00 та по середах о 19:45 

� Розклад матчів можна знайти на www.fc-utd.co.uk   

Вам не потрібно купувати квитки заздалегідь! 

Ціни на квитки 

£8 – дорослі  £5 - студенти & особи старше 60 років £2 
– діти до 18 років 

 

Приєднуйтесь до ФК Юнайтед сьогодні! 

� Членство коштує лише £12 на рік (£3 для дітей до 16 років) 

� Члени клубу можуть голосувати, визначаючи ціни на квитки, дизайн 

форми, та інше 

� Члени клубу можуть виграти підписані футболки і поїздку на виїзд з 

командою 

Приєднуйтесь сьогодні на сайті www.fc-utd.co.uk/shop 

або пишіть на membership@fc-utd.co.uk  

 

 ФК Юнайтед оф Манчестер 

Потрібна додаткова інформація? 

Вебсайт: www.fc-utd.co.uk    Email: promotions@fc-utd.co.uk  

Інформація українською: www.fcunited.ru , admin@fcunited.ru  

Адреса: FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK. 

Телефон: (+44) (0)161 273 8950 


