
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РАДА ЛІГ  

(засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

 
ПОСТАНОВА № 11 

 
 

м. Київ 

пров. Лабораторний, 7-а 

06 лютого 2017 року 

   

 

Засідання Ради Ліг скликано та проведено президентом ПФЛ С. Д. Макаровим 

у відповідності до п.4.4 статті 20 та п.6,8 і 9 статті 22 Статуту ПФЛ. 

У порядку п.10 статті 22 Статуту ПФЛ засідання Ради Ліг проводиться із 

застосуванням сучасних комунікаційних технологій. 

Згідно п.11 статті 22 Статуту ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення. 

 

Порядок денний 

І. Про затвердження нової символіки Професіональної футбольної ліги та її 

змагань. 

ІІ. Про затвердження змін в кошторисі Професіональної футбольної ліги на 

сезон 2016/17. 

ІІІ. Про погодження змін до штатного розпису Професіональної футбольної 

ліги. 

ІV. Про погодження зміни назви команди «Нікополь-НПГУ» м. Нікополь. 

 

Членам Ради ліг, якими є 33 (тридцять три) клуби (п.2 статті 22 Статуту ПФЛ) 

та президент ПФЛ (п.4 статті 22 Статуту ПФЛ), направлено опитування з питань 

проекту порядку денного для розгляду, затвердження чи/або погодження. 

Запропоновано до 06 лютого 2017 року (включно) висловити свою позицію шляхом 

надання відповіді. 

За результатами опитування Адміністрацією ПФЛ отримано письмові відповіді 

від президента ПФЛ Макарова С.Д. та 24 (двадцяти чотирьох) клубів. Таким чином, 
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відповідь надали 25 (двадцять п’ять) члени Ради ліг із 34. Згідно пункту 13 статті 22 

Статуту ПФЛ рішення прийнято абсолютною більшістю голосів. 

 

І. Слухали: 

Інформацію президента Макарова С.Д. «Про затвердження нової символіки 

Професіональної футбольної ліги та її змагань». 

05 грудня 2016 року на засіданні Ради ліг компанією Fedoriv презентовано 

проект нового фірмового стилю ПФЛ та її змагань. 

Станом на 30 січня 2017 року знак на товари і послуги, тобто логотип «Знак 

п’ятикутник» та логотип «Знак Лев» пройшли патентно-інформаційну перевірку по 

базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Міжнародній 

класифікації товарів і послуг. За результатами цієї перевірки надано висновок 

(заключення), за яким логотип  та логотип можуть проходити 

реєстрацію згідно чинного в Україні законодавства. 

Відповідно до частини «г)» пункту 14.4 статті 22 Статуту Об’єднання 

футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» до повноважень Ради 

ліг віднесено затвердження зразків нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики 

ПФЛ. 

У порядку статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» – 

Рада ліг постановила: 

1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

2. Затвердити: 

 

логотип (знак на товари і послуги) Професіональної футбольної ліги 

(опис додається); 

  

логотип (знак на товари і послуги) змагань Професіональної футбольної 

ліги (опис додається); 

слоган Професіональної футбольної ліги – «Тут народжуються 

зірки!»   (опис додається); 
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зовнішній вигляд трофеїв чемпіонатів України серед команд клубів 

першої та другої ліг. 

 

3. Адміністрації ПФЛ згідно чинного в Україні законодавства здійснити реєстрацію 

логотипів (знаків на товари та послуги) Об’єднання футбольних клубів 

Професіональної футбольної ліги та змагань Професіональної футбольної 

ліги. 

 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента Макарова С.Д. «Про затвердження змін в кошторисі 

Професіональної футбольної ліги на сезон 2016/17». 

26 січня 2017 року між керівництвом ТОВ «Агрофірма П`ятихатська» та 

Професіональної футбольної ліги досягнуто згоду про надання лізі безповоротної 

фінансової допомоги у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч гривень 00 копійок) на 

розвиток та популяризацію змагань ПФЛ. Зі свого боку ПФЛ бере на себе ряд 

зобов’язань з популяризації торгової марки «Агрофірма П`ятихатська», зокрема 

шляхом проведення трансляцій матчів весняної частини чемпіонату України серед 

команд клубів першої ліги сезону 2016/17 за участю команди «Інгулець» Петрове на 

одному із загальнонаціональних телевізійних каналів. 

Відповідно до положень частини «в)» пункту 14.4 статті 22 Статуту 

Професіональної футбольної ліги, до повноважень Ради ліг віднесено затвердження 

річних планів фінансових находжень та витрат ПФЛ. 

У порядку статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» – 

Рада ліг постановила: 

4. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

5. Затвердити зміни до кошторису Професіональної футбольної ліги сезону 

2016/17 (додаються);  

6. Адміністрації ПФЛ укласти договори про передачу прав на трансляцію матчів 

весняної частини чемпіонату України серед команд клубів першої ліги сезону 

2016/17 з клубом «Інгулець» Петрове, а також з футбольними клубами, які 

згідно з календарем весняної частини змагань будуть господарями поля у 

матчах з командою «Інгулець» Петрове: «Миколаїв», «Черкаський Дніпро», 
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«Буковина» Чернівці, «Тернопіль», «Авангард» Краматорськ, «Скала» Стрий, 

«Арсенал» Київ. 

 
ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента Макарова С.Д. «Про погодження змін до штатного 

розпису Професіональної футбольної ліги». 

03 січня 2017 року припинено трудові відносини з Гроною Олександром 

Миколайовичем, який працював в Адміністрації ПФЛ на посаді «Керуючий 

справами», у зв’язку з його смертю. Зазначена посада на даний час є вакантною і 

потреби у прийнятті іншої особи немає. Таким чином, за вимогами чинного в Україні 

законодавства посада «Керуючий справами» підлягає скороченню шляхом внесення 

відповідних змін до штатного розпису ПФЛ. 

Відповідно до частини а) пункту 14.4 статті 22 Статуту Об’єднання футбольних 

клубів «Професіональна футбольна ліга України» до повноважень Ради ліг віднесено 

погодження штатного розпису ПФЛ. 

У порядку статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» – 

Рада ліг постановила: 

1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

2. Штатний розклад ПФЛ сезону 2016/17 з урахуванням змін (додається) – 

погодити та у порядку п.4.15 статті 20 Статуту ПФЛ надати президенту ПФЛ  

С. Д. Макарову на затвердження. 

 
ІV.  Слухали: 

Інформацію президента Макарова С.Д. «Про погодження зміни назви команди 

«Нікополь-НПГУ» м. Нікополь. 

19 грудня 2016 року до Адміністрації Професіональної футбольної ліги надійшов 

протокол Загальних зборів засновників Громадської організації «Футбольний клуб 

«Нікополь НПГУ», в якому повідомляється про зміну назви команди «Нікополь НПГУ» 

на «Нікополь». 

Відповідно до частини д) пункту 14.7 статті 22 Статуту Об’єднання футбольних 

клубів «Професіональна футбольна ліга України» до повноважень Ради ліг віднесено 

розгляд питань, пов’язаних з проведенням змагань ПФЛ. 
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У порядку статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» – 

Рада ліг постановила: 

1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

2. Зміну назви команди «Нікополь-НПГУ» на «Нікополь» – погодити. 

3. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці Чемпіонату 

України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2016/17. 

 


