ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ
“ПРОФЕСІОНАЛЬНА
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Україна, 01133, м. Київ, пров.
Лабораторний, 7а

7-а, Laboratorniy by-street., Kyiv, 01133,
Ukraine

ПОСТАНОВА
ЧЕРГОВОЇ ХХV КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ФУТБОЛЬНОЇ ЛІГИ
24 червня 2016 року

провулок Лабораторний, 7 А, м. Київ
Будинок Футболу, зал засідань 5 поверх

І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про затвердження підсумків
проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ та
нагородження лауреатів сезону 2015/16».
Постановили:
1.1. Доповідь президента ПФЛ С. Д. Макарова «Про затвердження підсумків
проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ та
нагородження лауреатів сезону 2015/16» – взяти до відома.
1.2. У порядку підпункту 5.3 статті 12 Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» підсумки Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2015/16 – затвердити та надати
Виконкому ФФУ на розгляд і остаточне затвердження.
1.3. У порядку пункту 3 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів ПФЛ сезону 2015/16 нагородити футболістів та тренерів:
– команду «Зірка» Кіровоград призом ПФЛ, а футболістів та тренерів золотими
медалями;
– команду «Черкаський Дніпро» Черкаси призом ПФЛ, а футболістів та тренерів
срібними медалями;
– команду «Оболонь-Бровар» Київ призом ПФЛ, а футболістів та тренерів
бронзовими медалями.
1.4. У порядку пункту 4 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів ПФЛ сезону 2015/16 нагородити футболістів та тренерів:
– команду «Колос» Ковалівка призом ПФЛ, а футболістів та тренерів золотими
медалями;
– команду «Верес» Рівне призом ПФЛ, а футболістів та тренерів срібними
медалями;
– команди «Інгулець» Петрове призом ПФЛ, а футболістів та тренерів
бронзовими медалями.
1.5. У порядку статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд
клубів ПФЛ сезону 2015/16 затвердити результати голосування про визначення
лауреатів сезону 2015/16 та нагородити призами ПФЛ у номінаціях:
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– «Кращий тренер першої ліги» – Лавриненко Сергій Дмитрович, ФК «Зірка»
Кіровоград;
– «Кращий тренер другої ліги» – Костишин Руслан Володимирович, ФК «Колос»
Ковалівка;
– «Кращий футболіст першої ліги» – Фаворов Артем Володимирович,
ФК «Оболонь-Бровар» Київ;
– «Кращий футболіст другої
ФК «Колос» Ковалівка;

ліги»

–

Бондаренко

Олександр

Ігорович

– «Кращий бомбардир першої ліги» – Фаворов Артем Володимирович,
ФК «Оболонь-Бровар» Київ;
– «Кращий бомбардир другої ліги»
ФК «Колос» Ковалівка;

– Бондаренко Олександр

Ігорович

– Переможець конкурсу «Чесна гра» у першій лізі – команда «Зірка»
Кіровоград;
– Переможець конкурсу «Чесна гра» у другій лізі
Горностаївка.
1.6. Контроль за виконанням
Макарова С. Д.

цієї

постанови

покласти

на

– команда «Мир»
президента

ПФЛ

ІІ. Слухали:
Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. «Про звіт аудиторської
компанії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за період з 01.07.2015 по
31.05.2016 рік».
Постановили:
2.1. Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. – взяти до відома.
2.2. У відповідності до пункту 5.10 статті 12 Статуту ПФЛ звіт ПрАТ «Аудиторська
фірма «Де Візу» про фактичні результати виконання узгоджених процедур у
формі перевірки виконання кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон
2015/16 – затвердити.
2.3. Звіт ПрАТ «Аудиторська фірма «Де Візу» щодо підтвердження фінансової
звітності на останню дату балансу – затвердити.
2.4. Інші непередбачені та організаційні витрати сезону 2015/16 – погодити.
2.5. Адміністрації ПФЛ не пізніше 11.07.2016 року надати клубам звіт по фактичному
використанню коштів згідно з кошторисом надходжень та витрат сезону 2015/16.
2.6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Макарова С. Д. та головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С.

президента

ПФЛ

ІІІ. Слухали:
Інформацію юрисконсульта ПФЛ Гречко Ю. Л. «Про затвердження Статуту
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» у новій
редакції».
Постановили:
3.1. Інформацію юрисконсульта ПФЛ Гречко Ю. Л. – взяти до відома.
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3.2. Статут Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга
України» – затвердити у новій редакції з урахуванням пропозицій делегатів
чергової ХХV Конференції.
3.3. Доручити президентові ПФЛ Макарову С. Д. підписати Статут Об’єднання
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України».
3.4. Доручити юрисконсульту ПФЛ Гречко Ю. Л. у відповідності до законодавства
України зареєструвати Статут Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України» у новій редакції і направити клубам ПФЛ.
3.5. Клубам ПФЛ у трьохмісячний термін з дня отримання Статуту Об’єднання
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» у новій редакції
привести свої статути у відповідність до його вимог.
3.6. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д. та юрисконсульта ПФЛ Гречко Ю. Л.
ІV. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про отримання клубами членства
в ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі складу ПФЛ».
Постановили:
4.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
4.2. У відповідності до пунктів 1.2 та 2.1 статті 10, пункту 10 статті 16 Статуту ПФЛ:
4.2.1. Припинити членство Товариства з обмеженою
«Футбольний клуб «Зірка» м. Кіровоград у ПФЛ.
4.2.2.

відповідальністю

Виключити команду «Зірка» зі змагань серед команд клубів першої ліги.

4.2.3. Позбавити Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Зірка» м. Кіровоград права голосу на даній Конференції, як клуб, що припинив
членство в ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
4.3. У відповідності до пунктів 1.1 та 5 статті 10 Статуту ПФЛ:
4.3.1. Припинити членство Товариства
«Футбольний клуб «Динамо» м. Київ у ПФЛ.
4.3.2.
ліги.

з

обмеженою

відповідальністю

Виключити команду «Динамо-2» зі змагань серед команд клубів першої

4.3.3. Позбавити Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Динамо» м. Київ права голосу на даній Конференції, як клуб, що припинив
членство у ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
4.4. У відповідності до пунктів 1.1 та 5 статті 10 Статуту ПФЛ:
4.4.1. Припинити членство Товариства з обмеженою
«Футбольний клуб «Гірник» м. Кривий Ріг у ПФЛ.
4.4.2.

відповідальністю

Виключити команду «Гірник» зі змагань серед команд клубів першої ліги.

4.4.3. Позбавити Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Гірник» м. Кривий Ріг права голосу на даній Конференції, як клуб, що припинив
членство у ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
4.5. У відповідності до пунктів 2.3 та 4 статті 10 Статуту ПФЛ, а також враховуючи, що
1 квітня 2016 року рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації
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футболу України команда «Нива» Тернопіль виключена зі складу учасників
змагань Чемпіонату України з футболу першої ліги сезону 2015/16:
4.5.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю
«Тернопільський футбольний клуб «Нива» м. Тернопіль у ПФЛ.
4.5.2. Позбавити Товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільський
футбольний клуб «Нива» м. Тернопіль права голосу на даній Конференції, як
клуб, що виключений з ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
4.6. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ, замість Громадської організації
«Футбольний клуб «ВЕРЕС-РІВНЕ» м. Рівне:
4.6.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС–РІВНЕ» м. Рівне.
4.6.2. Включити команду «ВЕРЕС-РІВНЕ» до складу учасників змагань серед
команд клубів першої ліги.
4.6.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ВЕРЕС–РІВНЕ» м. Рівне право голосу на Черговій ХХV Конференції
ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
4.7. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ та п.1 статті 13 Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ:
4.7.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Громадській
організації «Футбольний клуб «Балкани» с. Зоря Одеської області.
4.7.2. Включити команду «Балкани» до складу учасників змагань серед команд
клубів другої ліги.
4.7.3. Надати Громадській організації «Футбольний клуб «Балкани» с. Зоря
Одеської області право голосу на Черговій ХХV Конференції ПФЛ з моменту
ухвалення даного рішення.
4.8. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
4.8.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «–ЖЕМЧУЖИНА–»
м. Одеса.
4.8.2. Включити команду «Жемчужина» до складу учасників змагань серед
команд клубів другої ліги.
4.8.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «–ЖЕМЧУЖИНА–» право голосу на Черговій ХХV
Конференції ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
4.9. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
4.9.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Металург Запоріжжя».
4.9.2. Включити команду «Металург» до складу учасників змагань серед команд
клубів другої ліги.
4.9.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Металург Запоріжжя» право голосу на Черговій ХХV Конференції ПФЛ з
моменту ухвалення даного рішення.
4.10. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
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4.10.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Спортивно-футбольний
клуб
«Нива-В»
м. Вінниця.
4.10.2. Включити команду «Нива» до складу учасників змагань серед команд
клубів другої ліги.
4.10.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Спортивнофутбольний клуб «Нива-В» м. Вінниця право голосу на Черговій ХХV
Конференції ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
4.11. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
4.11.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «ПОДІЛЛЯ» м. Хмельницький.
4.11.2. Включити команду «Поділля» до складу учасників змагань серед команд
клубів другої ліги.
4.11.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Поділля» Хмельницький право голосу на Черговій ХХV Конференції ПФЛ з
моменту ухвалення даного рішення.
4.12. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
4.12.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Громадській
організації «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «РУХ» ВИННИКИ.
4.12.2. Включити команду «Рух» до складу учасників змагань серед команд
клубів другої ліги.
4.12.3. Надати Громадській організації «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «РУХ» ВИННИКИ
право голосу на Черговій ХХV Конференції ПФЛ з моменту ухвалення даного
рішення.
4.13. На підставі рішення Виконавчого комітету ФФУ від 15.06.2016 року № 4
доручити Раді ліг, відповідно до частини г) п. 14.6 ст. 23 Статуту ПФЛ,
розглянути питання надання членства в ПФЛ ФК «Судобудівник» м. Миколаїв та
«Тепловик» м. Івано-Франківськ, як виняток, за умови:
4.13.1 отримання клубом Атестату ФФУ про відповідність Регламенту з
атестування футбольних клубів першої та другої ліг та право участі у змаганнях
серед команд професіональних клубів ПФЛ;
4.13.2 проведення інспекційної перевірки інфраструктури клубу спільною
комісією від ФФУ і ПФЛ з метою вивчення можливості внесення основного
стадіону ФК «Судобудівник» м. Миколаїв та «Тепловик» м. Івано-Франківськ до
Реєстру стадіонів ФФУ;
4.13.3 надання клубом заяви і документів для набуття членства в ПФЛ згідно із
ст.9 Статуту ПФЛ.
4.14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.
V. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про затвердження складу
учасників та формату проведення Чемпіонатів України серед команд клубів першої
та другої ліг сезону 2016/17».
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Постановили:
5.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
5.2. Склад учасників чемпіонату України серед команд клубів першої ліги сезону
2016/17 – затвердити:
№
п/п

Назва команди

1.

«Авангард» Краматорськ

2.

«Арсенал» Київ*

3.

«Буковина» Чернівці*

4.

«Верес» Рівне

5.

«Геліос» Харків

6.

«Гірник-Спорт» Комсомольськ

7.

«Десна» Чернігів

8.

«Іллічівець» Маріуполь

9.

«Інгулець» Петрове*

10.

«Колос» Ковалівка

11.

«Миколаїв» Миколаїв*

12.

«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка

13.

«Оболонь-Бровар» Київ

14.

«Полтава» Полтава*

15.

«Скала» Стрий*

16.

«Суми» Суми

17.

«Тернопіль» Тернопіль

18.

«Черкаський Дніпро» Черкаси

* – у разі отримання клубом Атестату ФФУ на право участі у змаганнях
першої ліги сезону 2016/17.
5.3. Склад учасників чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону
2016/17 – затвердити:
№
п/п

Назва команди

1.

«Арсенал-Київщина» Біла Церква

2.

«Балкани» Зоря

3.

«Барса» Суми

4.

«–Жемчужина–» Одеса

5.

«Енергія» Нова Каховка

6.

«Іллічівець-2» Маріуполь

7.

«Інгулець-2» Петрове*
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8.

«Кремінь» Кременчук

9.

«Кристал» Херсон*

10. «Металург Запоріжжя» Запоріжжя
11. «Мир» Горностаївка
12. «Нікополь-НПГУ» Нікополь
13. «Нива– В» Вінниця
14. «Поділля» Хмельницький
15. «Реал Фарма» Одеса
16. «Рух» Винники
17. «Судобудівник» Миколаїв*
18. «Тепловик» Івано-Франківськ*
* – у разі отримання клубом Атестату ФФУ на право участі у змаганнях
другої ліги сезону 2016/17
5.4. Затвердити наступний формат змагань серед команд клубів ПФЛ у сезоні
2016/17:
5.4.1. Чемпіонат України серед команд клубів першої ліги сезону 2016/17
проводиться в 2 (два) кола – «осінь» – «весна» за круговою системою – по
одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги.
5.4.2. Чемпіонат України серед команд клубів першої ліги сезону 2016/17
проводиться в 2 (два) кола – «осінь» – «весна» за круговою системою – по
одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги.
5.5. У сезоні 2016/17 дозволити проведення «домашніх» матчів команді «Авангард»
Краматорськ на стадіоні «Авангард» місто Краматорськ та команді «Іллічівець»
Маріуполь на стадіоні «Іллічівець» місто Маріуполь, які знаходяться на території
проведення антитерористичної операції (Донецька область), за дотримання
наступних умов:
5.5.1 не пізніше, ніж за 10 днів до початку кожного «домашнього» матчу сезону
клуб-господар зобов’язаний розпочати перемовини з представниками клубу
гостей з питань погодження проїзду офіційної делегації і організованих
вболівальників (за наявності) клубу гостей територією Донецької області в обох
напрямках, програми перебування у місті, де проходить матч, проживання,
тренувань тощо;
5.5.2 за 3 дні до початку кожного «домашнього» матчу сезону клуб-господар
зобов’язаний надати клубу гостей офіційні листи від правоохоронних органів
міста (області) щодо гарантій забезпечення безпеки до, під час та після матчу (у
т. ч. стосовно супроводження офіційної делегації клубу гостей по території
Донецької області в обох напрямках, до готелю, на тренування, охорони під час
перебування в місті, на тренуванні, у готелі тощо).
5.6. У випадку, якщо клуб-господар забезпечує дотримання умов, зазначених у
п. 5.5 даного рішення, клуб гостей несе відповідальність за неявку на матч згідно
із Регламентом змагань і Дисциплінарними правилами ФФУ.
5.7. У випадку, якщо клуб-господар не забезпечує дотримання умов, зазначених
у п. 5.5 даного рішення, відповідна команда проводить «домашній» матч на
«нейтральному» стадіоні з числа внесених до реєстру ФФУ і несе
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відповідальність за неявку на матч
Дисциплінарними правилами ФФУ.

згідно

із

Регламентом

змагань

і

5.8. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д. та фахівця з питань стадіонів та безпеки проведення змагань
ПФЛ Жданова Г.В.
VІ. Слухали:
Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань
ПФЛ
Мороза Є.В. «Про затвердження Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17».
Постановили:
6.1. Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ
Мороза Є.В. – взяти до відома.
6.2. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону
2016/17 з урахуванням пропозицій та доповнень – затвердити та у порядку п. 5.1.
статті 5 та п. 4 статті 12 Статуту ПФЛ надати Виконкому ФФУ на розгляд та
остаточне затвердження.
6.3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.
VІІ. Слухали:
Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ
Мороза Є.В. «Про затвердження плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17».
Постановили:
7.1. Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ
Мороза Є.В. – взяти до відома.
7.2. План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ
сезону 2016/17 з урахуванням пропозицій та доповнень – затвердити та у
порядку п. п.5 та 5.1. статті 5, п. 4 статті 12 Статуту ПФЛ та п. 1 розділу V
«Договору про організацію і проведення змагань серед команд ПФЛ», укладеного
між ПФЛ і ФФУ, надати Виконкому ФФУ на розгляд та остаточне затвердження.
7.3. Визначити базовим днем попереднього етапу Кубку України сезону 2016/17 –
20 липня 2016 року
7.4. Визначити базовим днем першого туру чемпіонатів України з футболу серед
команд клубів першої-другої ліг сезону 2016/17 – 24 липня 2016 року.
7.5. Визначити базовим днем для проведення матчів команд першої і другої ліги у
серпні 2016 року – п’ятниця.
7.6. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.
VІІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. та Рибакової С. Г. «Про
маркетингову діяльність ПФЛ», а також звільнення Манжоса Юрія Юрійовича з
посади директора ТОВ «Ліга футбол» за власним бажанням.
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Постановили:
8.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. та Рибакової С. Г. «Про
маркетингову діяльність ПФЛ» – взяти до відома.
8.2. Визнати ТОВ «ЛІГА ФУТБОЛ» маркетинговим партнером ПФЛ на сезон 2016/17.
8.3. План дій з реалізації Стратегії розвитку ПФЛ 2016-2020 років – затвердити.
8.4. Футбольним клубам першої ліги ПФЛ у разі отримання конкретної пропозиції від
третьої сторони укласти договори про передачу частини комерційних прав згідно
Меморандуму.
8.5. Надати згоду на звільнення Манжоса Юрія Юрійовича з посади директора ТОВ
«ЛІГА ФУТБОЛ» за власним бажанням згідно поданої заяви.
8.6. Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ФУТБОЛ» у
новій редакції.
8.7. До 1 вересня 2016 року відкласти ухвалення рішення щодо призначення
директора ТОВ «ЛІГА ФУТБОЛ».
8.8. Визначити президента ПФЛ Макарова Сергія Дмитровича, який діє на підставі
Статуту, особою, яка має право вчиняти дії від імені ТОВ «ЛІГА ФУТБОЛ» без
довіреності, у тому числі підписувати і подавати документи для державної
реєстрації, звітність до Держаної фіскальної служби України та відповідних
державних фондів, видавати довіреність.
8.9. Відповідно до Статуту ТОВ «ЛІГА ФУТБОЛ» Макаров С.Д. не є найманим
працівником і у трудових відносинах на умовах трудового договору (контракту)
або інших умовах, передбачених законодавством з ТОВ «ЛІГА ФУТБОЛ» не
перебуває. Заробітна плата та ЄСВ Макарова С.Д. у ТОВ «ЛІГА ФУТБОЛ» не
нараховується через відсутність бази нарахування.
8.10. Зобов’язати Макарова С.Д. провести необхідні дії (з правом передоручення
третім особам), що пов’язані зі внесенням змін до відомостей про юридичну
особу – ТОВ «ЛІГА ФУТБОЛ», які містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести
зміни до банківської картки підписів; повідомити органи Державної фіскальної
служби та відповідні державні фонди, на обліку яких знаходиться ТОВ «ЛІГА
ФУТБОЛ» щодо звільнення директора та призначення Макарова С.Д. у якості
особи-підписанта.
8.9. ПФЛ надати ТОВ «ЛІГА ФУТБОЛ» поворотню фінансову допомогу у розмірі
25 000,00 (двадцять п’ять тисяч гривень) 00 копійок.
8.10. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.
ІХ. Слухали:
Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. «Про затвердження
кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2016/17».
Постановили:
9.1. Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. – взяти до відома.
9.2. Кошторис надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2016/17 з урахуванням пропозицій
та доповнень – затвердити.
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9.3.Встановити розмір річного заявкового грошового внеску клубу за участь у
змаганнях сезону 2016/17 з врахуванням доповнень та пропозицій (виключення
витрат на святкування 20-ти річчя ПФЛ та сплата кожним клубом витрат на
розвиток ПФЛ рівними частинами):
9.3.1.Перша ліга – 163 500 (сто шістдесят три тисячі п’ятсот) гривень
00 копійок.
9.3.2.Друга ліга –
гривень 00 копійок.

86

750

(вісімдесят

шість

тисяч

сімсот

п’ятдесят)

9.4. Встановити термін сплати клубами ПФЛ річного заявкового грошового внеску до
заявки команди на участь у змаганнях сезону 2016/17.
9.5. Клубам, які мають заборгованість перед ПФЛ по грошових обов’язкових внесках
за сезон 2015/16, сплатити її до заявки команди на участь у змаганнях сезону
2016/17. У іншому випадку команда клубу-боржника до заявки не допускається.
9.6. Зарахувати в рахунок зменшення річного заявкового внеску сезону 2016/17 для
клубу другої ліги «Мир» Горностаївка, футболісти якого за підсумками сезону
2015/16 отримали найменшу кількість дисциплінарних санкцій у вигляді карток,
суму надходжень обов’язкових грошових внесків по другій лізі за отримані від
арбітра дисциплінарні санкції в сумі 8500,00грн.
9.7. Встановити наступну схему використання обов’язкових грошових внесків за
отримані від арбітра дисциплінарні санкції:
9.7.1. Загальна сума коштів, що надійшла від клубів за цією статтею,
обліковуються окремо по першій і другій лігах;
9.7.2. Сума надходжень за цією статтею по кожній лізі, за результатами
сезону 2016/17, зараховується в рахунок зменшення річного заявкового
внеску сезону 2017/18 для клубу кожної ліги, футболісти якого за підсумками
сезону 2016/17 отримали найменшу кількість дисциплінарних санкцій у вигляді
карток.
9.8. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д. та головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С.
Х. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про погодження штатного
розкладу ПФЛ».
Постановили:
10.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
10.2. Штатний розкладу ПФЛ сезону 2016/17 з урахуванням пропозицій та
доповнень – погодити та у порядку п.4.15 статті 20 Статуту ПФЛ надати
президенту ПФЛ на затвердження.
10.3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.

