ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
РАДА ЛІГ
ПОСТАНОВА № 1
м. Київ

03 лютого 2015 року

пров. Лабораторний, 7-а

Початок роботи о 11

00

год.

Порядок денний
1. Про висунення кандидатів на посаду президента ФФУ та інші посади в органах
управління і органах футбольного правосуддя ФФУ.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
2. Про обрання делегатів на XVІI позачерговий звітно-виборний Конгрес ФФУ.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
3. Про лист ФК «Сталь» Алчевськ від 30.12.2014 року щодо припинення участі у
Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів першої ліги сезону
2014-2015 років.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
4. Про співпрацю ТОВ «Ліга Футбол» та клубів ПФЛ в частині ефективної
реалізації комерційних прав.
Інформація директора ТОВ «Ліга Футбол» Манжоса Ю. Ю.
5. Про дебіторську заборгованість (юридичних та фізичних осіб) перед ПФЛ.
Інформація головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І. С.
6. Різне.
6.1. Про співпрацю з Комітетом арбітрів ФФУ.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
6.2. Про заборгованість клубів за заявковими внесками на участь у
Всеукраїнських змаганнях серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
6.3. Про оптимізацію витрат клубів на заробітну плату працівників.
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
6.4. Про надання клубами пропозицій до проекту Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2015-2016 років та Положення
ФФУ «Про атестацію футбольних клубів України 1-ої та 2-ої ліг».
Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д.
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І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про висунення кандидатів на
посаду президента ФФУ та інші посади в органах управління і органах
футбольного правосуддя ФФУ».
Постановили:
1.1. У порядку п.2.7 ст.4 Статуту ПФЛ та п.5.4 ст. 5, п.2 ст.30 Статуту ФФУ
висунути кандидатуру Павелка Андрія Васильовича на посаду президента
Федерації футболу України. Дане рішення у порядку п.2 ст.30 Статуту ФФУ
направити до Адміністрації ФФУ для розгляду на ХVІІ позачерговому Конгресі
Федерації футболу України, дата проведення якого 06.03.2015 року.
1.2. У порядку п.2.7 ст.4 Статуту ПФЛ та п.5.4 ст. 5 Статуту ФФУ внести на
розгляд ХVІІ позачергового Конгресу Федерації футболу України, дата проведення
якого 06.03.2015 року, кандидатуру президента ПФЛ Макарова Сергія Дмитровича
для обрання до складу Виконавчого комітету ФФУ.
1.3. У порядку п.2.7 ст.4 Статуту ПФЛ, п.1.1 ст. 7 Статуту ФФУ та п.1 ст.58
Дисциплінарних правил ФФУ, внести на розгляд Виконавчого комітету ФФУ для
подальшого розгляду на ХVІІ позачерговому Конгресі Федерації футболу України,
дата проведення якого 06.03.2015 року кандидатури: Кондратова Віктора Івановича
та Штукатурова Федора Олексійовича для обрання до складу органів здійснення
футбольного правосуддя.
1.4. У порядку п.2.7 ст.4 Статуту ПФЛ та п.1.1 ст. 7 Статуту ФФУ внести на
розгляд Виконавчого комітету ФФУ для затвердження на ХVІІ позачерговому
Конгресі Федерації футболу України, дата проведення якого 06.03.2015 року
кандидатури: Гречко Юлії Леонідівни (юрисконсульта ПФЛ) та Шандрука
Олександра Тихоновича (юрисконсульта ФК «Олександрія» м. Олександрія) для
обрання до складу Палати з вирішення спорів ФФУ.
1.5. Клубам до 20.02.2015 року надати пропозиції для обговорення під час
зустрічі з кандидатом у президенти ФФУ Павелко А.В. та можливого внесення до
його передвиборної програми.
1.6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С.Д.
ІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про обрання делегатів від
Професіональної футбольної ліги на ХVІІ позачерговий Конгрес Федерації футболу
України, дата проведення якого 06 березня 2015 року».
Постановили:
2.1. У порядку п.5 ст.15 Статуту ФФУ обрати президента ПФЛ
Макарова С.Д., віце-президента ФК «Сталь» м. Дніпродзержинськ Колючого М.С.
та президента ФК «Скала» м. Стрий Кмітя М.І. делегатами від Професіональної
футбольної ліги на ХVІІ позачерговий Конгрес Федерації футболу України, дата
проведення якого 06.03.2015 року.
2.2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С.Д.

3

ІІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про лист ФК «Сталь»
Алчевськ від 30.12.2014 року щодо припинення участі у Всеукраїнських змаганнях
з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років».
Постановили:
3.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. – взяти до відома.
3.2. Враховуючи, що внаслідок проведення антитерористичної операції на
території Донецької та Луганської областей склалися форс-мажорні обставини,
через які футбольний клуб «Сталь» Алчевськ не може виконувати зобов’язання та
вимоги, передбачені статутними і регламентними нормами ФФУ і ПФЛ;
а також беручи до уваги вимоги Закону України «Про боротьбу з
тероризмом», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання соціального
забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції» № 588-р від
11.06.2014 р.:
3.2.1. Припинити участь команди «Сталь» Алчевськ у змаганнях серед
команд першої ліги у спортивному сезоні 2014-2015 років.
3.2.2. Затвердити склад команд першої ліги на спортивний сезон 2015-2016
років з урахуванням команди «Сталь» Алчевськ, як виключення із регламентних
норм, якщо ФК «Сталь» добровільно не відмовиться від участі у змаганнях та за
умови отримання клубом відповідного атестату на право участі у змаганнях сезону
2015-2016 років.
3.2.3. Матеріали щодо неучасті команди «Сталь» Алчевськ у змаганнях до
Контрольно-Дисциплінарного Комітету ФФУ не передавати і санкції, передбачені
Дисциплінарними правилами ФФУ, до команди не застосовувати.
3.3. На підставі п.9 ст.49 Регламенту всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, зарахувати команді «Сталь»
Алчевськ технічні поразки (-:+), а командам-суперницям – технічні перемоги (+:-) у
матчах першої ліги, що залишились до кінця сезону. При цьому, індивідуальна
статистика та дисциплінарні санкції учасників матчу не анулюються.
3.4. Інформувати ФК «Сталь» м. Алчевськ, що клуб самостійно врегульовує
взаємовідносини з футболістами та тренерами, відповідно до положень діючих
трудових контрактів (договорів). У разі виникнення спірних питань щодо переходу
футболістів / тренерів до інших клубів, звертатись до Комітету ФФУ зі статусу і
трансферу футболістів.
3.5. Відповідно до положень п. 1 розділу І, п. 1 розділу ІІІ, п. 10 розділу ІV,
п. 6 розділу VІІІ Договору про організацію і проведення змагань серед команд
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України»
спортивних сезонів 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 років звернутися
до ФФУ з клопотанням погодити п. 3.2. даної постанови та врахувати викладені
обставини при видачі ТОВ «Футбольний клуб «Сталь-Алчевськ» атестату на право
участі у змаганнях серед команд клубів ПФЛ спортивного сезону 2015-2016 років.
3.6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С.Д.
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ІV. Слухали:
Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Манжоса Ю.Ю. «Про співпрацю
ТОВ «Ліга Футбол» та клубів ПФЛ в частині ефективної реалізації комерційних
прав».
Постановили:
4.1. Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Манжоса Ю.Ю. – взяти до
відома.
4.2. З метою розроблення системного підходу щодо комерційної діяльності
клубів та ПФЛ, а також поєднання зусиль, обміну досвідом та підготовки фахівців з
цього напряму створити Робочу групу, до складу якої включити представників
клубів (за бажанням), Адміністрації ПФЛ та ТОВ «Ліга Футбол».
4.3. Рекомендувати клубам, які не мають у своєму штаті підрозділів або
фахівців з комерційної та маркетингової діяльності, створити такі підрозділи та
призначити на відповідні посади кваліфікованих співробітників.
4.4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С.Д.
V. Слухали:
Президента Макарова С.Д. про інформацію головного бухгалтера ПФЛ
Хмарського І.С. «Про дебіторську заборгованість (юридичних та фізичних осіб)
перед ПФЛ».
Постановили:
5.1. Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І. С. – взяти до відома.
5.2. Заборгованість юридичних та фізичних осіб на загальну суму 67 481,06
гривень (перелік додається), за якою відсутні первинні документи та минув термін
позовної давності та у відповідності до Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 – визнати безнадійною дебіторською
заборгованістю і виключити з активів ПФЛ.
5.3. Заборгованість юридичних та фізичних осіб на загальну суму
2 172 821,52 гривень (перелік додається), за якою матеріали були передані до
правоохоронних органів і рішенням по суті не прийнято, але термін позовної
давності минув, відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
10 «Дебіторська заборгованість» затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 08.10.1999 р. № 237 – визнати безнадійною дебіторською
заборгованістю і виключити з активів ПФЛ.
5.4. У зв’язку з неможливістю стягнути з колишнього працівника ПФЛ
Гуч А.М. заборгованості за договором позики від 23.09.2009р. №23/09/02 на суму
86 617,00 гривень, через відсутність у нього майна, коштів, землі, інших актів, а
також через впевненість щодо непогашення ним даної заборгованості, та у
відповідності до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
08.10.1999 р. № 237 – визнати суму 86 617,00 гривень безнадійною дебіторською
заборгованістю та виключити з активів ПФЛ.
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5.5. По заборгованості перед ПФЛ колишнього президента ПФЛ Сироти С.А.
за договором позики від 10.08.2009р. № 26 на суму 244 290,91 гривень:
5.5.1. Створити резерв сумнівних боргів та продовжити процедуру
стягнення.
5.5.2. Звернутись з відкритим листом через засоби масової інформації до
Федерації футболу України, органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ та
Асоціації футбольних арбітрів з питання обрання Сироти С.А. на посаду першого
віце-президента Асоціації футбольних арбітрів з урахуванням рішення ДК ПФЛ від
15.09.2010 року № 11. Проінформувати також щодо існуючого боргу особисто
Сироти С.А. перед ПФЛ на суму 244 290,91 гривень.
5.6. У зв’язку з відсутністю можливості достовірно визначити справедливу
вартість та відсутністю майбутньої корисності від фінансових інвестицій ПФЛ у
корпоративні права ТОВ «ПРО СЕРВІС ЕНД КО» на суму 5310,56 гривень та у
Дочірнє підприємство «Ексклюзивний комерційний партнер ПФЛ «Футбол Профі»
на суму 491 844,00 гривень, а також у відповідності до Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 – визнати втрати від
зменшення корисності для ПФЛ у повному обсязі інвестицій.
5.7. Адміністрації ПФЛ провести відповідні консультації щодо процедури
ліквідації Дочірнього підприємства «Ексклюзивний комерційний партнер ПФЛ
«Футбол Профі». Винести питання про ліквідацію Дочірнього підприємства
«Ексклюзивний комерційний партнер ПФЛ «Футбол Профі» на наступне засідання
Ради Ліг.
5.8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С.Д., головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І. С. та юрисконсульта ПФЛ
Гречко Ю.Л.
VІ. Різне.:
6.1. Слухали: Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про співпрацю
з Комітетом арбітрів ФФУ».
Постановили:
6.1.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
6.1.2. Рекомендувати футбольним клубам ПФЛ надати зручні календарні
дати для виїзду представників Комітету арбітрів для проведення занять-семінарів
щодо положень Правил гри з футболу.
6.2.Слухали: Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про
заборгованість клубів за заявковими внесками на участь у Всеукраїнських
змаганнях серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років.
Постановили:
6.2.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. – взяти до відома.
6.2.2. Адміністрації ПФЛ, з урахуванням постанови Ради ліг від № 1 від
18.11.2014 року, під час заявки клубів керуватися п. 3 ст. 19 Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015
років.
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6.2.3. Враховуючи, що внаслідок проведення антитерористичної операції на
території Донецької та Луганської областей склалися форс-мажорні обставини,
через які футбольний клуб «Макіїввугілля» Макіївка не може в повній мірі
виконувати зобов’язання та вимоги, передбачені статутними і регламентними
нормами ФФУ і ПФЛ, керуючись п. 14 ст. 20 Регламенту Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, зменшити розмір
заявкового грошового внеску ФК «Макіїввугілля» Макіївка на сезон 2014-2015 років
на 70 000 гривень.
6.2.4. Контроль за виконанням постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С.Д.
6.3.Слухали: Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про оптимізацію
витрат клубів на заробітну плату працівників».
Постановили:
6.3.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. та пропозицію першого
віце-президента ФФУ Попова А.В. – взяти до відома.
6.3.2. Адміністрації ПФЛ, у разі різкого погіршення економічної ситуації в
країні, провести консультації та засідання за участю відповідних спеціалістів
Федерації футболу України, ОПФКУ «Прем’єр ліга», ВПС «Футбол України» та
Асоціації футболістів-професіоналів України, за результатами яких прийняти
відповідні рішення щодо запобігання виникненню проблем, які можуть призвести
до порушення цілісності змагань.
6.4.Слухали: Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про надання
клубами пропозицій до проекту Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів ПФЛ сезону 2015-2016 років та Положення ФФУ «Про
атестацію футбольних клубів України 1-ої та 2-ої ліг».
Постановили:
6.4.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
6.4.2. Утворити робочу групу з підготовки Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2015-2016 років, Планукалендаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ
спортивного сезону 2015-2016 років, а також змін до Договору про організацію і
проведення змагань серед команд ОФК «Професіональна футбольна ліга
України» спортивних сезонів 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 років (у
разі необхідності).
6.4.3. Клубам надати свої письмові пропозиції до проекту Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2015-2016
років та Положення ФФУ «Про атестацію футбольних клубів України 1-ої та 2-ої ліг».

