
 

 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ  

ПОСТАНОВА 

 

м. Київ 
готель Русь (вулиця Госпітальна,4)  
зал засідань, 1 поверх 

05 серпня 2020 року 
Початок роботи о 11 00 год. 

 

Засідання Ради ліг скликано президентом у відповідності до пункту 4.13 статті 
20 та пунктів 8 і 9 статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 
футбольна ліга України» (далі - ПФЛ). 

 
Засідання Ради ліг є правомочним згідно пункту 10 статті 22 Статуту ПФЛ, на 

якому присутній 31 член Ради ліг (30 представників клубів та президент, який є 
членом Ради ліг за посадою). 

 
Президент Макаров С.Д. (головуючий Ради ліг) самовільно залишив засідання 

Ради ліг. 
ВИРІШИЛИ: 

І. У порядку пункту 5 статті 22 Статуту ПФЛ обрати головуючим на Раді ліг – 
Різниченка Олександра Івановича (директора ФК «Оболонь-Бровар»). 

ІІ. Уповноважити головуючого Різниченка Олександра Івановича підписати даний 
протокол засідання Ради ліг. 

ІІІ. У порядку статті 22 Статуту ПФЛ затвердити порядок денний – за основу. 
ІV. У порядку статті 22 Статуту ПФЛ затвердити порядок денний – в цілому (із 

врахуванням пропозицій членів Ради ліг): 
 

Порядок денний 
 

1. Про відсторонення Макарова С.Д. від виконання повноважень  
Президента ПФЛ. 

Інформація  головуючого Ради ліг Різниченко О.І. 
 

2. Про проект Плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2020/21. 

Інформація  головуючого Ради ліг Різниченко О.І. 
 

3. Про проект Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2020/21. 

Інформація  головуючого Ради ліг Різниченко О.І. 
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4. Про проект формату змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2020/21. 

Інформація  головуючого Ради ліг Різниченко О.І. 
 

5. Про зміни до Статуту ПФЛ. 
Інформація  головуючого Ради ліг Різниченко О.І. 

 
6. Про визначення дати, місця та порядку денного ХХVІІІ чергової Конференції 

ПФЛ. 
Інформація  головуючого Ради ліг Різниченко О.І. 

 
7. Про підготовку до змагального сезону 2020/21. 

Інформація  головуючого Ради ліг Різниченко О.І. 
 

8. Різне. Про визначення дати проведення перенесеного матчу 22-го туру між 
командами «Рух» (Винники) та «Металург(Запоріжжя). 

Інформація  головуючого Ради ліг Різниченко О.І. 
 

І. Слухали:  
Інформацію головуючого Ради ліг Різниченка О.І. з питання «Про відсторонення  

Макарова С.Д. від виконання повноважень Президента ПФЛ». 
 

Постановили: 
1.1. У порядку пункту 1 статті ПФЛ відсторонити Макарова Сергія Дмитровича від 

виконання обов’язків президента ПФЛ і винести це питання на розгляд 
чергової Конференції ПФЛ, висловивши йому недовіру абсолютною 
більшістю клубів, зі збереженням йому посадового окладу на період до дати 
проведення Конференції ПФЛ, до порядку денного якої буде включено 
питання про розгляд рішення Ради ліг про підтвердження звільнення  
Макарова Сергія Дмитровича від виконання повноважень Президента ПФЛ в 
зв’язку з недовірою абсолютної більшості клубів. 

1.2. Звернутися до Виконавчого комітету УАФ із проханням призупинити 
повноваження Макарова С.Д. в якості члена Виконавчого комітету УАФ до 
остаточного вирішення питання стосовно дострокового припинення його 
повноважень Президента ПФЛ. 

1.3. У порядку п. 3 ст. 21 Статуту ПФЛ виконання обов’язків Президента ПФЛ 
тимчасово, на період до дати Конференції, на якій обиратиметься новий 
Президент ПФЛ, покласти на Каденка Олександра Валентиновича. 

1.4. Винести питання про розгляд рішення Ради ліг про відсторонення Макарова 
Сергія Дмитровича від виконання повноважень Президента ПФЛ в зв’язку з 
недовірою абсолютної більшості клубів на найближчу Конференцію ПФЛ. 

1.5. Винести на найближчу Конференцію ПФЛ питання про скликання 
Позачергової Конференції ПФЛ із застосуванням при її проведенні процедур 
та норм, що стосуються Звітно-виборної Конференції ПФЛ. 

1.6. Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки президента ПФЛ Каденка 
Олександра Валентиновича підписати даний протокол засідання Ради  
ліг ПФЛ. 

1.7. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, а саме: включити інформацію про 
особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи без обмежень та 
зробити такою особою Каденка Олександра Валентиновича. 
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1.8. Уповноважити Каденка Олександра Валентиновича внести відповідні зміни 
до ЄДР, в тому числі підготувати необхідні документи, підписати та подати 
заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, та інші необхідні документи 
відповідно до чинного законодавства України, вчинити інші юридичні та 
фактичні дії з питань зміни відомостей про особу, що має права вчиняти дії 
від імені ПФЛ. 

1.9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на тимчасово виконуючого 
обов’язки президента ПФЛ Каденка О.В. 

 

ІІ-ІV. Слухали:  
Інформацію головуючого Ради ліг Різниченка О.І. з питань «Про проект Плану-

календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2020/21», «Про проект Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2020/21»,  «Про проект формату змагань з футболу серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2020/21». 

Постановили: 
2.1. У порядку статті 22 Статуту ПФЛ питання порядку денного «Про проект 

Плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
ПФЛ сезону 2020/21»;  «Про проект Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21»; «Про проект формату 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21» – розглянути на 
черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ. 

2.2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на тимчасово виконуючого 
обов’язки президента ПФЛ Каденка О.В. 

 

V. Слухали:  
Інформацію головуючого Ради ліг Різниченка О.І. «Про зміни до Статуту ПФЛ». 

 
Постановили: 

 
5.1. У порядку статті 22 Статуту ПФЛ клубам, що напрацюють зміни до Статуту 

ПФЛ, протягом 10-ти днів з дня прийняття даного рішення надати їх Робочій 
групі для підготовки до розгляду черговою Конференцією ПФЛ. 

5.2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на тимчасово виконуючого 
обов’язки президента ПФЛ Каденка О.В. 

 
VІ.Слухали:  
Інформацію головуючого Ради ліг Різниченка О.І. «Про визначення дати, місця та 

порядку денного ХХVІІІ чергової Конференції ПФЛ». 
 

Постановили: 
6.1. У порядку пункту 2 статті 13 та статті 22 Статуту ПФЛ визначити дату ХХVІІІ 
чергової Конференції 21 серпня 2020 року, місцем проведення - Будинок футболу 
(провулок лабораторний, 7А), зал засідань на 3 поверсі, початок об 11.00, 
порядок денний: 
 

1. Звіт Президента ПФЛ про роботу за період з 27.06.2019 по 20.08.2020 р. 
2. Звіт аудиторської компанії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за 

період з 01.07.2019 р. по 15.08.2020 р. 
3. Про підтвердження звільнення (недовіри) Президенту ПФЛ. 
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4. Про затвердження підсумків проведення Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ та нагородження лауреатів сезону 2019/20. 

5. Про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та виключення клубів із 
складу ПФЛ. 

6. Про затвердження складу учасників та формату проведення Чемпіонатів 
України з футболу серед команд клубів першої та другої ліг сезону 2020/21. 

7. Про затвердження кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2020/21. 
8. Про Договір про організацію та проведення змагань  серед команд клубів ПФЛ  

на сезон 2020/21. 
9. Про Договір на передачу комерційних прав від УАФ до ПФЛ на сезон 2020/21 
10. Про затвердження  Регламенту  Всеукраїнських змагань  з футболу серед 

команд клубів ПФЛ сезону 2020/21. 
11. Про затвердження плану-календаря  Всеукраїнських змагань  з футболу серед 

команд клубів ПФЛ  сезону 2020/21. 
12. Про Статут ПФЛ в новій редакції. 
13. Різне. 
 

6.2. Клубам ПФЛ з дотриманням пункту 4 статті 13 Статуту ПФЛ надати 
Адміністрації ПФЛ відповідне рішення про обрання (призначення) одного 
делегата з правом голосу. 
6.3. У порядку статті 22 Статуту ПФЛ для підготовки та проведення чергової 
ХХVІІІ Конференції ПФЛ обрати Робочу групу у складі: 

– Каденко О.В. – т.в.о. президента ПФЛ – голова Робочої групи; 
–  Бейдерман Є.С. – президент ФК «Поділля» (Хмельницький); 
–  Різниченко О.І. – директор ФК «Оболонь-Бровар» (Київ); 
–  Грищенко І.В. – директор юридичного департаменту УАФ; 
–  Гречко Ю.Л. – головний юрисконсульт Всеукраїнської асоціації футболістів-
професіоналів та заступник голови Всеукраїнської професійної спілки 
«Футбол України». 

6.4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на тимчасово виконуючого 
обов’язки президента ПФЛ та голову Робочої групи з підготовки та проведення 
чергової ХХVІІІ Конференції ПФЛ Каденка О.В. 

 

VІІ. Слухали:  
Інформацію головуючого Ради ліг Різниченка О.І. «Про підготовку до змагального 

сезону 2020/21». 
Постановили: 

7.1. Звернутись Комітету УАФ з атестації футбольних клубів з проханням надати 
інформацію про видачу клубам атестатів на право участі у Всеукраїнських 
змаганнях з футболу  серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21. 
7.2. Після отримання відповіді Адміністрації ПФЛ підготувати відповідну 
інформацію на розгляд чергової ХХVІІІ Конференції ПФЛ. 
7.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на тимчасово виконуючого 
обов’язки президента ПФЛ та голову Робочої групи з підготовки та проведення 
чергової ХХVІІІ Конференції ПФЛ Каденка О.В. 

 

VІІІ. Різне. Слухали:  

Інформацію головуючого Ради ліг Різниченка О.І. «Про визначення дати 
проведення перенесеного матчу  туру між командами «Рух» (Винники) та 
«Металург(Запоріжжя)». 
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Постановили: 

8.1. У порядку статті 22 Статуту ПФЛ доручити Адміністрації ПФЛ визначити дату 
проведення перенесеного матчу 22-туру між командами «Рух» (Винники) та 
«Металург (Запоріжжя) за обов’язкового дотримання Регламенту змагань, який 
визначає, що останній тур Чемпіонату змагань серед команд клубів першої ліги 
відбувається в один день. 
8.2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на тимчасово виконуючого 
обов’язки президента ПФЛ Каденка О.В. 

 
Головуючий 
Ради ліг         О. І. Різниченко 
 

Т.в.о. Президента ПФЛ      О.В. Каденко 


