
 

 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ  

ПОСТАНОВА № 4 

 

м. Київ 
провулок Лабораторний, 7а 
зал засідань, 3 поверх 

08 лютого 2019 року 
Початок роботи о 11 00 год. 

 

Порядок денний 

1. Про проведення осінньої частини Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2018/19. 

Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 
 

2. Про підготовку до весняної частини Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19. 

Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 
 

3. Про лист Національної поліції України та внесення змін у план-календар 
змагань сезону 2018/19.  

Інформація  спортивного директора ПФЛ Мороза Є. В. 
 

4. Про договір між ТОВ «ФФУ Маркетинг» та ПФЛ щодо передачі комерційних 
прав.    

Інформація  начальника юридично-організаційного  
відділу ПФЛ Гречко Ю. Л. 

 
5. Про офіційний м’яч чемпіонатів першої та другої ліг.  

Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 
 

6. Про музичний супровід змагань ПФЛ.  
Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 

 
7. Про співпрацю з Комітетом етики та чесної гри, а також зміни в штатному 

розписі ПФЛ. 
Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 

 
8. Про результати звітності клубів щодо кількості працівників в штаті.  

Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д.  
      

9. Різне. Про лист ФК «Волинь» Луцьк щодо результатів перевірки органами 
Державної податкової служби. 

Інформація  начальника юридично-організаційного  
відділу ПФЛ Гречко Ю. Л. 
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 І. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про проведення осінньої частини 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19» з 
одночасною демонстрацією присутнім презентаційного ролика на телевізійному 
екрані. 

Постановили: 

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

1.2. Звернутись до Виконкому ФФУ щодо підтримки варіанту обміну командами між  
ПЛ і ПФЛ згідно з нормами п. 18 статті 9 Регламенту змагань ПФЛ сезону 
2018/19. 

1.3. Звернутись до Виконкому ФФУ з проханням запросити на засідання керівників 
клубів ПФЛ, які подали заявку на участь у змаганнях ПЛ, і надати можливість 
висловити свою думку щодо кількості команд у ПЛ. 

1.4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С.Д. 

 

ІІ. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про підготовку до весняної частини 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19».  

Постановили: 

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

2.2. Звернути увагу клубів на підготовку до весняної частини Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19. 

2.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора спортивного 
ПФЛ Мороза Є.В. 

 

ІІІ. Слухали:  

Інформацію директора спортивного ПФЛ Мороза Є.В. «Про лист Національної 
поліції України та внесення змін у план-календар змагань сезону 2018/19». 
Інформацію директора спортивного ПФЛ Мороза Є.В. – взяти до відома.  

Постановили: 

3.1. Інформацію директора спортивного ПФЛ Мороза Є.В. – взяти до відома.  

3.2. Визначити 23.03.2019 року (субота) базовим днем для проведення матчів 
19-го туру першої ліги та через форс-мажорні обставини (проведення 
виборів Президента України) внести наступні зміни до календаря змагань: 

– 20 тур перенести на 27.03.2019 року; 

– 23 тур перенести на 18.04.2019 року; 

– 24 тур перенести на 15.05.2019 року. 

3.3. Інформацію директора спортивного ПФЛ Мороза Є.В. – взяти до відома.  

3.4. Через форс-мажорні обставини (проведення виборів Президента України) 
внести наступні зміни до календаря змагань: 

– 18 тур перенести на 06.04.2019 року; 

– 19 тур перенести на 13.04.2019 року; 

– 20 тур перенести на 18.04.2019 року; 

– 21 тур перенести на 15.05.2019 року. 
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3.5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора спортивного 
ПФЛ Мороза Є.В. 

 

ІV. Слухали:  

Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю. Л. 
«Про договір між ТОВ «ФФУ Маркетинг» та ПФЛ щодо передачі комерційних прав». 

 

Постановили: 

4.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. та начальника юридично-
організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю. Л.– взяти до відома.  

4.2. Проект договору між ТОВ «ФФУ Маркетинг» та ПФЛ щодо передачі 
комерційних прав – погодити. 

4.3. Доручити Адміністрації ПФЛ узгодити з відповідними Департаментами ФФУ 
остаточний варіант договору. 

4.4. Доручити президенту ПФЛ Макарову С.Д. підписати договір між ТОВ «ФФУ 
Маркетинг» та ПФЛ щодо передачі комерційних прав після його 
затвердження Виконкомом ФФУ. 

4.5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С.Д. 

 

V. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про офіційний м’яч чемпіонатів 
першої та другої ліг».  

Постановили: 

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

5.2. Визнати компанію «Select» технічним партнером ОФК «Професіональна 
футбольна ліга України», починаючи з сезону 2019/20. 

5.3. Визначити м’яч «SELECT BRILLIANT SUPER TB» офіційним м’ячем 
чемпіонатів першої та другої ліг ПФЛ, починаючи з сезону 2019/20. 

5.4. Доручити Адміністрації ПФЛ укласти відповідний договір з компанією 
«Select», який повинен передбачати контроль якості м’ячів, що надаються 
клубам ПФЛ. 

5.5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С.Д. 

 

VІ. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про музичний супровід змагань 
ПФЛ» з демонстрацією присутнім відео ролика на екрані. 

 

Постановили: 

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

6.2. У порядку частини «г» пункту 13.4 статті 13 Статуту ПФЛ музичний супровід 
змагань ПФЛ – затвердити. 

6.3. Надати музичний супровід клубам для використання під час проведення 
«домашніх матчів». 
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3.6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора спортивного 
ПФЛ Мороза Є.В. 

 
VІІ. Слухали:  
Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про співпрацю з Комітетом етики та 

чесної гри, а також зміни в штатному розписі ПФЛ». 

 

Постановили: 

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

7.2. Погодити договір з «Міжнародною консалтинговою групою» про надання 
юридичних послуг в частині сприяння боротьбі з організацією матчів з 
фіксованими результатами. 

7.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С.Д. 

 

VІІІ. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про результати звітності клубів 
щодо кількості працівників в штаті». 

Постановили: 

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

8.2. Попередити ФК «Рух» Винники і ФК «Таврія» Сімферополь, що не надання 
звіту про кількість працівників у штаті, є порушенням Регламенту змагань  

8.3. Адміністрації ПФЛ сприяти у наданні практичної допомоги клубам у разі 
звернення. 

8.4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С.Д. 

 

ІХ. Різне. Слухали:  

Інформацію  начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю. Л. 
«Про лист ФК «Волинь» Луцьк щодо результатів перевірки органами Державної 
податкової служби». 

Постановили: 

9.1. Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ  
Гречко Ю. Л. «Про лист ФК «Волинь» Луцьк щодо результатів перевірки 
органами Державної податкової служби – взяти до відома.  

9.2. Звернутись до Федерації футболу України з питання нагальності внесення 
змін до Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів, а також 
вироблення спільної разом з Державною фіскальною службою позиції по 
оподаткуванню певних операцій у футбольному клубі. 

9.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С.Д. 

 

   


