ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ
ПОСТАНОВА № 23
м. Київ
провул. Лабораторний, 7а
зал засідань, 4 поверх

12 червня 2018 року
Початок роботи о 1400 год.

Засідання Ради ліг скликано президентом ПФЛ згідно до пункту 4.13 статті 20 та
пунктів 6 і 8 статті 22 Статуту ПФЛ.
У відповідності до пункту 5 статті 22 Статуту Професіональної футбольної ліги
(далі – ПФЛ) головуючим на засіданні Ради Ліг є президент ПФЛ – Макаров Сергій
Дмитрович.
Головуючий на Раді ліг повідомив про прибуття та реєстрацію
2 уповноважених представників з правом голосу. Президент ПФЛ згідно пункту 4
статті 22 Статуту ПФЛ є членом Ради ліг. Загальна кількість присутніх членів ради ліг
складає 3 особи. У відповідності до пункту 11 статті 22 Статуту ПФЛ Рада Ліг
правомочна приймати рішення.

Порядок денний
І. Про реєстрацію кандидатів на посаду Президента ПФЛ.
Інформація начальника юридично-організаційного
відділу ПФЛ Гречко Ю.Л.
І. Слухали:
Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю.Л. «Про
реєстрацію кандидатів на посаду Президента ПФЛ».
15 травня 2018 року Ради Ліг (постанова № 21) визначила 27 червня 2018 року
датою проведення V Звітно-виборної Конференції ПФЛ. До порядку денного
Конференції внесено питання обрання Президента ПФЛ.
У порядку пункту 3 статті 15 Статуту ПФЛ клуби мають право пропонувати
кандидатуру на посаду Президента не пізніше ніж за 31 день до дати проведення
Конференції. Футбольні клуби «Інгулець» Петрове та «Мир» Горностаївка
запропонували кандидатуру Макарова С.Д. на посаду Президента ПФЛ. Відповідні
рішення органів управління цих клубів надійшли до Адміністрації ПФЛ
22 та 25 травня 2018 року, тобто у строки, визначені Статутом ПФЛ. Також разом зі
своїм рішенням клуби надали заяву Макарова С.Д. про згоду на участь у виборах.
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08 червня 2018 року кандидатом на посаду президента Макаровим С. Д. подано
до Адміністрації ПФЛ наступні документи: заява, копія паспорту, автобіографія, копія
трудової книжки, програма та примірник всеукраїнського видання спортивної
спрямованості журнал «Футбол» за 04.06.2014 року № 44 (1643), в якому її
опубліковано.
Перелік
документів,
наданих
кандидатом
на
посаду
президента
Макаровим С.Д., попередньо розглянуто начальником юридично-організаційного
відділу ПФЛ Ю.Л. Гречко та надано юридичний висновок щодо їх відповідності
вимогам пункту 8 статті 15 Статуту ПФЛ.
Документів стосовно інших кандидатів, у встановлені Статутом ПФЛ терміни, до
Адміністрації ПФЛ не надходило і не зареєстровано.
За вимогами пункту 9 статті 15 Статуту ПФЛ рішення про реєстрацію кандидатів
на посаду Президента ПФЛ приймається Радою ліг не пізніше, ніж за
15 днів до дати проведення Звітно-виборної Конференції, тобто 12.06.2018 року.
Відповідно до пункту 9 статті 15 Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України», Рада ліг –

постановила:
1. Зареєструвати кандидатом на посаду президента Професіональної
футбольної ліги Макарова Сергія Дмитровича, 1977 року народження, від ФК
«Інгулець» Петрове та «Мир» Горностаївка.
2. Адміністрації ПФЛ у порядку п.10 статті 15 Статуту повідомити клубам
інформацію про зареєстрованого кандидата не пізніше, ніж за 12 днів до дати
проведення V Звітно-виборної Конференції ПФЛ, тобто не пізніше 15.06.2018р.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С.Д.

