ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ
ПОСТАНОВА № 5
м. Київ
провулок Лабораторний, 7а
зал засідань, 3 поверх

05 квітня 2019 року
Початок роботи о 12 00 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
3 уповноважених представників з правом голосу із 34 футбольних клубів. Президент
ПФЛ згідно пункту 4 статті 22 Статуту ПФЛ є членом Ради ліг. Загальна кількість
присутніх членів ради ліг складає 4. У відповідності до пункту 11 статті 22 Статуту
ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення.

Порядок денний
1. Про обрання делегатів від Професіональної футбольної ліги на ХХІІ черговий
конгрес Федерації футболу України.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
2. Про виключення команди «Зірка» зі складу учасників першої ліги та ТОВ
«Футбольний клуб «Зірка» зі складу ПФЛ.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
3. Різне. Про ситуацію щодо ФК «Суми» Суми.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про обрання делегатів від
Професіональної футбольної ліги на ХХІІ черговий конгрес Федерації футболу
України».
Згідно з рішенням Виконавчого комітету ФФУ від 15 лютого 2019 року (протокол
№ 2) ХХІІ черговий Конгрес ФФУ відбудеться 17 травня 2019 року в м. Запоріжжя.
Професіональна футбольна ліга є постійним членом ФФУ і має право бути
представлена на Конгресі трьома делегатами(п. 6 ст.18 Статуту ФФУ).
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За вимогами Статуту ПФЛ, Рада ліг здійснює загальне управління ПФЛ і до її
компетенції віднесено обрання делегатів.
У зв’язку з цим, запропоновано обрати делегатами з правом голосу від
Професіональної футбольної ліги на ХХІІ черговий Конгрес ФФУ, а саме:
Макарова Сергія Дмитровича – президента Професіональної футбольної ліги;
Березу Юрія Миколайовича (почесного президента СК «Дніпро-1» Дніпро) – від
клубів І ліги;
Лупашка Максима Володимировича (директора ФК «Металург» Запоріжжя) – від
клубів ІІ ліги.
У порядку статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України» –
Рада ліг постановила:
1.1. У порядку п.6 ст.18 Статуту Федерації футболу України обрати делегатами
з правом голосу від Професіональної футбольної ліги на ХХІІ черговий Конгрес
Федерації футболу України, дата проведення якого 17 травня 2019 року:
Макарова Сергія Дмитровича – президента Професіональної футбольної ліги;
Березу Юрія Миколайовича (почесного президента СК «Дніпро-1» Дніпро) – від
клубів І ліги;
Лупашка Максима Володимировича (директора ФК «Металург» Запоріжжя) – від
клубів ІІ ліги.
1.2. Дане рішення та анкети делегатів направити до Федерації футболу України.
1.3. Контроль за виконання даного рішення покласти на директора спортивного
ПФЛ Мороза Є.В.
ІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про зняття команди «Зірка» зі
складу учасників першої ліги та виключення ТОВ «Футбольний клуб «Зірка»
м. Кропивницький зі складу ПФЛ».
14 березня 2019 року до Адміністрації ПФЛ надійшов лист ФК «Зірка»
м. Кропивницький в якому повідомляється, що команда клубу знімається з
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19 і не буде
приймати участь у весняній частині чемпіонату серед команд першої ліги. До листа
додано протокол загальних зборів учасника Товариства, якими ухвалено рішення про
добровільний вихід зі складу ПФЛ.
Згідно статті 10 Статуту ПФЛ Клуб має право на добровільний вихід зі складу ПФЛ
на підставі письмової заяви. При цьому, клуб, який виключений зі складу ПФЛ, втрачає
членство в ПФЛ. У разі виходу зі складу ПФЛ заявковий грошовий внесок клубу не
повертається.
У порядку статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України» –
Рада ліг постановила:
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2.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про зняття команди «Зірка» зі
складу учасників першої ліги та виключення ТОВ «Футбольний клуб «Зірка»
м. Кропивницький зі складу ПФЛ» – взяти до відома.
2.2. У порядку пункту 1.1 та пункту 5 статті 10 Статуту ПФЛ припинити членство
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«Футбольний
клуб
«Зірка»
м. Кропивницький у ПФЛ.
2.2.1. У порядку пункту 3 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів ПФЛ сезон 2018/19 виключити команду «Зірка»
м. Кропивницький зі змагань серед команд клубів першої ліги з моменту
ухвалення даного рішення.
2.2.2. Адміністрації ПФЛ вносити зміни до турнірної таблиці у порядку пункту 5
статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
ПФЛ сезон 2018/19.
2.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора спортивного
ПФЛ Мороза Є.В.
ІІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про ситуацію щодо ФК «Суми»
м. Суми». Зокрема зазначив, що на адресу ПФЛ приходить чимало звернень щодо
результатів розгляду органами здійснення футбольного правосуддя ФФУ гучних
справ навколо сумського клубу.
Адміністрація ПФЛ розуміє занепокоєність наших клубів і футбольної спільноти
щодо невизначеності навколо ФК «Суми», відсутності рішення КДК ФФУ за
результатами розслідування про причетність клубу до участі у договірних матчах. Ця
ситуація, разом з інформацією деяких ЗМІ про нові можливі випадки нечесної гри
клубу «Суми» у змаганнях ПФЛ, кидає тінь не тільки на сумський клуб, а й на нашу
Лігу в цілому. У зв’язку з цим констатував: відповідно до п. 2.4. ст. 10 Статуту ПФЛ
клуб може бути виключений зі складу Ліги за вчинення дій, що суперечать
положенням Кодексу етики та чесної гри ФФУ «Чесна гра – дисципліна і повага»,
Морального та Етичного кодексів ФІФА, Кодексу поведінки ФІФА та підривають
авторитет ФФУ та ПФЛ. Разом з цим, згідно з п. 4 цієї ж статті матеріали щодо
виключення клубу зі складу ПФЛ у такому випадку розглядає Рада ліг після
прийняття рішення КДК відповідно до норм Дисциплінарних правил ФФУ.
На даний момент всі матеріали стосовно клубу «Суми» м. Суми, у тому числі
матеріали розслідувань Національної поліції України в кількох томах, знаходяться на
розгляді КДК ФФУ. Орган здійснення футбольного правосуддя провів кілька засідань,
прагнучи всебічно і об’єктивно розглянути всі аспекти цієї непростої справи.
Чергове засідання КДК ФФУ по справі ФК «Суми» заплановано на 11 квітня 2019
року.
За такої ситуації Адміністрація ПФЛ, керуючись власним Статутом і
регламентними нормами, 04 квітня 2019 року розмістила на офіційному сайті позицію
навколо ФК «Суми».
У зв’язку з цим та у порядку статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» –
Рада ліг постановила:
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3.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про ситуацію щодо ФК «Суми»
м. Суми» – взяти до відома.
3.2. Адміністрації ПФЛ письмово звернутись до КДК ФФУ щодо можливості
розгляду справи та ухвалення рішення по ФК «Суми» м. Суми на найближчому
засіданні.
3.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора спортивного
ПФЛ Мороза Є.В.

