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Розділ I.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
 

При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни слід розуміти 
таким чином: 

 
Адміністрація  
 

– постійно діючий  апарат працівників ПФЛ, 
що виконує поточну роботу за напрямами, 
визначеними органами управління ПФЛ 

Абсолютна більшість 
голосів 

– половина плюс один голос при наявності 
кворуму при голосуванні 

Виконавчий комітет 
УАФ 

– Виконавчий орган, який керує діяльністю 
УАФ у період між Конгресами 

Дисциплінарні санкції – заходи дисциплінарного впливу у вигляді 
відповідних стягнень 

ЗМІ – засоби масової інформації 
Клуб – професіональний футбольний клуб 

першої або другої ліги ПФЛ, що є 
юридичною особою, створений з метою 
участі в змаганнях з футболу під егідою 
УАФ/ПФЛ  

Контракт – форма трудової угоди між футбольним 
клубом та його працівником, укладена 
відповідно до законодавства України та 
Регламенту УАФ зі статусу і трансферу 
футболістів 

Конференція ПФЛ – вищий орган управління ПФЛ 
МРФА (IFAB) – Міжнародна Рада футбольних асоціацій 
Органи здійснення 
футбольного 
правосуддя ФІФА, 
УЄФА та ФФУ 

– органи, уповноважені розглядати справи і 
приймати рішення стосовно порушень 
статутних, регламентних норм, Правил 
гри та застосовувати дисциплінарні 
санкції відповідно до Дисциплінарних 
правил УАФ 

Офіційна особа – керівник клубу (команди), представник 
ФФУ, ПФЛ або їхній співробітник, який 
виконує офіційні функції, пов’язані з 
організацією і проведенням змагань 

ПЛ – Об'єднання професіональних футбольних 
клубів України «Прем'єр-ліга» 

Правила гри – уніфіковані положення та вимоги, 
затверджені Міжнародною Радою 
футбольних асоціацій, обов’язкові для 
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виконання у змаганнях з футболу 
Президент ПФЛ – Вища посадова особа ПФЛ 
ПФЛ  – Об'єднання футбольних клубів 

«Професіональна футбольна ліга 
України» 

Ради ліг – постійно діючі органи управління першої 
та другої ліг ПФЛ  

Регламент змагань – звід уніфікованих вимог та положень, що 
встановлюють і регулюють порядок 
проведення змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ 

УЄФА – Союз Європейських футбольних асоціацій 
ФІФА – Міжнародна Федерація футбольних 

асоціацій 
Футболіст – спортсмен, який має контракт з 

професіональним футбольним клубом та 
бере участь у навчально-тренувальному 
процесі та змаганнях з футболу серед 
команд клубів ПФЛ 

УАФ – Громадська спілка «Українська асоціація 
футболу» – всеукраїнська спортивна 
національна футбольна асоціація, яка є 
членом УЄФА та ФІФА 

Центральна Рада ПФЛ – Орган управління ПФЛ у період між 
Конференціями 
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Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 1. Юридичний статус 

 

1. Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга 
України» (далі – ПФЛ) є Всеукраїнським спортивним неприбутковим 
об’єднанням професіональних футбольних (спортивних) клубів, які 
створені і діють у відповідності до своїх статутних цілей та завдань. 
Діяльність ПФЛ спрямована на розвиток футболу в Україні, 
організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
першої та другої ліг ПФЛ. 

 
2. ПФЛ створена на невизначений строк. Діяльність ПФЛ поширюється 

на всю територію України. 
 
3. ПФЛ є об’єднанням клубів зі статусом юридичних осіб за галузевим 

та адміністративно-територіальним принципом, що діють відповідно 
до своїх статутних цілей і завдань, яке створене і функціонує у 
відповідності до Конституції України, Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт», Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 
України та інших законодавчих актів України, статутних і 
регламентних вимог ФІФА, УЄФА, УАФ, а також цього Статуту. 

 
4. ПФЛ є юридичною особою, володіє відокремленим майном на праві 

власності, має самостійний баланс, набуває майнові, особисті 
немайнові права та обов’язки, відкриває рахунки в банківських 
установах у національній та іноземній валютах, може бути 
позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, вправі укладати 
будь-які угоди, що не суперечать законодавству та цьому Статуту як 
в Україні, так і за кордоном. 

 
5. ПФЛ є неприбутковим товариством, основною метою якого не є 

одержання прибутку. Організаційно-правова форма ПФЛ – інші 
об'єднання юридичних осіб. 
 

Стаття 2. Офіційна назва, штаб-квартира, атрибутика 

 
1. Офіційна назва ПФЛ: 

а) українською мовою – ОБ'ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 
«ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ»;  
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б) англійською мовою – UNION OF FOOTBALL CLUBS  
«PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE»; 

 
в) скорочена назва: 

– українською мовою – «ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА 
ЛІГА»; ПФЛ; 

 
– англійською мовою – «PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE». 
 

2. Штаб-квартира ПФЛ знаходиться у м. Києві. 
 
3. Юридична адреса:  Україна, 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 7 «А». 
 
4. ПФЛ має власний гімн, девіз (слоган).  
 
5. ПФЛ має свій герб, прапор, офіційну емблему, вимпели, товарний 

знак, знаки обслуговування, емблему для проведення певних 
заходів, пам'ятні медалі, жетони, грамоти, дипломи та іншу 
спеціальну атрибутику. 

 
6. Зразки атрибутики затверджуються Центральною Радою ПФЛ. 
 
7. ПФЛ має круглу печатку зі своєю назвою, штампи та бланки.   
 

Стаття 3. Мета, цілі та завдання діяльності 

 

1. Мета діяльності ПФЛ – постійне вдосконалення організаційних 
засад професіонального футболу України та створення належних 
умов для його подальшого розвитку та популяризації, постійне 
зростання вартості комерційних прав, що належить ПФЛ та клубам, 
підвищення інтересу глядачів до матчів ПФЛ шляхом збільшення 
відвідуваності матчів ПФЛ на стадіонах і зростання ТВ-аудиторії 
змагань ПФЛ. 

 
2. Основними цілями діяльності ПФЛ є: 
 

2.1 Організація та проведення Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд першої та другої ліг ПФЛ, удосконалення 
засобів і методів проведення Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ; 

 
2.2 впровадження єдиної державної політики розвитку футболу; 
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2.3 підвищення соціального статусу професіонального футболу; 
 
2.4 удосконалення правових засад функціонування 

професіонального футболу; 
 
2.5 упровадження прогресивних напрямів економічного розвитку 

професіонального футболу; 
 

2.6 удосконалення системи підготовки резервів футболістів для 
професіонального футболу; 

 
2.7 розвиток індустрії професіонального футболу України; 
 

2.8 розвиток футболу в Україні в дусі взаємної поваги, 
взаєморозуміння та чесної гри, без дискримінації за 
політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та 
раси, запобігання вживанню допінгу та інших заборонених 
речовин суб’єктами футболу; 

 
2.9 гідне представництво України у міжнародному футбольному 

співтоваристві; 
 

2.10 підвищення комерційної привабливості змагань ПФЛ. 
 

3. Завдання для досягнення цілей діяльності ПФЛ: 
 

3.1 брати участь у розробленні та виконанні програм розвитку 
професіонального футболу; 

 
3.2 забезпечувати високу ефективність організації та 

проведення змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ на 
основі координації та поєднання спортивної діяльності 
клубів;  

 
3.3 сприяти взаємозв’язкам між професіональними клубами та 

збірними командами України; 
 
3.4 надавати допомогу клубам з питань виконання ними 

статутних завдань; 
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3.5 забезпечувати виконання клубами Регламенту  УАФ з 
атестації футбольних клубів України Професіональної 
футбольної ліги; 

 
3.6 удосконалювати між клубами співробітництво, взаємодію та 

взаєморозуміння, що виключають будь-яку дискримінацію; 
 
3.7 запобігати будь-яким діям чи бездіяльності, що можуть 

поставити під загрозу чесне проведення матчів чи змагань 
або спричинити зловживання у футболі; 

 
3.8 сприяти створенню конкурентного середовища у змаганнях 

ПФЛ на основі чесної спортивної боротьби та підвищення 
якості гри; 

 
3.9 вживати заходів щодо стимулювання інтересу глядачів  до 

футболу; 
 

3.10 впроваджувати спільно з органами Національної поліції 
України та іншими органами центральної та місцевої 
виконавчої влади заходи з удосконалення питань 
забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіонах 
та прилеглій території до, під час та після проведення 
футбольних матчів; 

 
3.11 надавати практичну допомогу клубам з питань їхньої 

спортивної діяльності; 
 

3.12 впроваджувати ефективну систему футбольного 
менеджменту, у тому числі постійним обміном досвідом між 
суб’єктами футболу; 

 

3.13 забезпечити організацію проведення телевізійних, радіо- та 
Інтернет-трансляцій змагань, висвітлення футбольних подій 
за допомогою засобів масової інформації та сучасних 
телекомунікаційних технологій; 

 

3.14 здійснювати координацію взаємодії ПФЛ та клубів, що 
входять до її складу, з рекламодавцями, рекламними та 
інформаційними агентствами, теле- і радіомовними 
компаніями, забезпечити реалізацію комерційних та інших 
прав, переданих ПФЛ її клубами; 
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3.15 піклуватись та надавати соціальну допомогу ветеранам 
футболу; 

 
3.16 вживати заходів щодо розвитку дитячо-юнацького футболу в 

структурах професіонального футболу; 
 

3.17 сприяти поширенню інформації щодо стану та розвитку 
професіонального футболу в Україні, обміну досвідом та 
налагодження ділових відносин, зокрема, організації 
конференцій, семінарів, зустрічей та турнірів для суб’єктів, 
які працюють в системі професіонального футболу; 

 
3.18 забезпечувати дотримання клубами статутних і 

регламентних документів ФІФА, УЄФА та УАФ; 
 

3.19 представляти футболістів, тренерів та інших фахівців, які 
працюють в системі професіонального футболу, до нагород, 
відзнак, заохочень і присвоєння почесних звань; 

 
3.20 забезпечувати виготовлення офіційної нагородної, пам`ятної 

атрибутики та сувенірної продукції ПФЛ; 
 

3.21 укладати правочини стосовно співпраці та партнерства з 
юридичними особами, метою яких є популяризація 
професіонального футболу, обмін досвідом, вжиття заходів 
щодо підвищення рівня організаційного та інформаційного 
забезпечення проведення змагань, отримання додаткових 
матеріальних, інформаційних та організаційних ресурсів для 
виконання статутних завдань ПФЛ; 

 
3.22 вдосконалювати взаємодію з УАФ, шляхом участі у 

формуванні та роботі її органів управління, а також комітетів і 
комісій, робочих груп, пов’язаних з проведенням змагань та 
розвитком професіонального футболу в Україні; 

 

3.23 делегувати своїх представників до складу консультативно-
дорадчих органів, що утворюються при державних органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; 

 

3.24 проводити заходи щодо формування іміджу та популяризації 
ПФЛ. 
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Стаття 4. Повноваження 

 
1. ПФЛ користується повноваженнями, визначеними Статутом УАФ 

та Договором про організацію та проведення змагань серед 
команд ОБ'ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ «ПРОФЕСІОНАЛЬНА 
ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ», в тому числі:  

 
1.1 організовувати та проводити змагання з футболу серед 

команд клубів ПФЛ; 
 
1.2 представляти та захищати права й інтереси клубів ПФЛ, 

координувати їх спортивну діяльність; 
 

1.3 спільно з відповідними комітетами УАФ розробляти 
регламенти і календарі змагань з урахуванням дат офіційних 
і товариських матчів збірних команд України;  

 
1.4 вільно обирати через своїх делегатів органи управління, 

висувати кандидатури та бути обраними в особі своїх 
представників до складу органів управління УАФ; 

 
1.5 брати участь в управлінні УАФ через обраних за участю ПФЛ 

делегатів або членів органів УАФ, брати участь у роботі 
Конгресу, бути повідомленими про порядок денний 
наступного Конгресу та отримувати запрошення на Конгресу 
у порядку визначеному Статутом УАФ ; 

 
1.6 отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності 

УАФ; 
 

1.7 вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності УАФ; 
 

1.8 брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, 
семінарах та конференціях, що проводяться УАФ на засадах 
і в порядку, визначеному регламентними документами УАФ; 

 
1.9 користуватись підтримкою УАФ у діяльності, що відповідає 

статутній меті УАФ; 
 

1.10 здійснювати нагляд за дотриманням клубами ПФЛ вимог 
законодавства України, регламентних та інших документів 
ФІФА, УЄФА, УАФ та ПФЛ щодо діяльності в сфері футболу, 
статусу футболістів та інших фахівців футболу; 
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1.11 вносити пропозиції з питань розвитку футболу до органів 
управління  УАФ; 

 
1.12 розробляти та затверджувати документи, обов’язкові для 

виконання всіма членами ПФЛ, які не суперечать вимогам 
ФІФА,УЄФА, УАФ; 

 
1.13 пропонувати при формуванні комітетів, комісій і робочих груп 

УАФ з питань проведення змагань, кандидатури до їх складу; 
 

1.14 координацію взаємодії ПФЛ та клубів, з рекламодавцями, 
рекламними та інформаційними агентствами, теле- і 
радіомовними компаніями, реалізовувати права 
інтелектуальної власності та інші права, що передані ПФЛ 
відповідно до угоди з УАФ; 

 
1.15 використовувати у своїй діяльності логотипи, назви, офіційну 

символіку та іншу атрибутику, візуальне зображення 
футболістів та офіційних осіб клубів; 

 
1.16 самостійно планувати і здійснювати свою діяльність; 

 
1.17 користуватись правовим і соціальним захистом своїх прав і 

законних інтересів з боку УАФ; 
 

1.18 має інші права відповідно до Статуту УАФ, положень і рішень  
ФІФА, УЄФА та УАФ. 

 
2. ПФЛ у контексті повноважень, наданих УАФ, має також наступні 

права: 
2.1 здійснювати необхідну господарську діяльність, не  

заборонену законодавством України; 
 

2.2 розробляти та затверджувати документи, обов'язкові для 
виконання клубами ПФЛ; 

 
2.3 укладати від свого імені договори, набувати майнові, 

особисті немайнові права та обов’язки; 
 

2.4 утворювати дочірні підприємства, засоби масової інформації, 
набувати у власність корпоративні права та цінні папери, а 
також бути учасником інших підприємств і об'єднань у 
порядку, встановленому законодавством України; 
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2.5 вести будівництво для власних потреб, набувати у власність 
та брати в оренду земельні ділянки; 

 

2.6 вносити пропозиції з питань розвитку футболу до органів 
управління УАФ та державних органів; 

 

2.7 координувати взаємодію ПФЛ та клубів, з рекламодавцями, 
рекламними та інформаційними агентствами, теле- і 
радіомовними компаніями, реалізовувати права 
інтелектуальної власності та інші права, що передані ПФЛ 
відповідно до угоди з УАФ; 

 
2.8 організовувати телевізійні, радіо- та Інтернет-трансляції 

футбольних матчів змагань ПФЛ у відповідності до договору 
з УАФ; 

 
2.9 ефективно використовувати в інтересах УАФ, ПФЛ та клубів 

першої і другої ліг рекламні права, права на трансляцію 
матчів змагань на загальнонаціональних телевізійних 
каналах, права реалізації статусів змагань: Титульний 
спонсор, Офіційні спонсори, Офіційні партнери та 
Постачальники змагань ПФЛ; 

 
2.10 одержувати від центральних органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, органів управління УАФ 
інформацію, необхідну для виконання статутних завдань 
ПФЛ; 

 

2.11 здійснювати зовнішньоекономічну та іншу господарську 
діяльність, встановлену законом; 

 
2.12 брати участь у міжнародному науковому та культурному 

обміні, проведенні міжнародних навчально-методичних 
заходів; 

 
2.13 встановлювати ділові контакти та залучати до роботи 

українських та іноземних фахівців за рахунок та в межах 
кошторису витрат ПФЛ; 

 
2.14 використовувати у своїй діяльності логотипи, назви, офіційну 

символіку та іншу атрибутику, візуальне зображення 
футболістів та офіційних осіб клубів; 

 
2.15 визначати перелік, організовувати виготовлення і вручення 
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пам’ятної, офіційної, нагородної та іншої символіки ПФЛ; 
 

2.16 представляти футболістів, тренерів та інших суб’єктів, які 
працюють в системі професіонального футболу нагород, 
заохочень і присвоєння почесних звань ПФЛ; 

 

2.17 надавати матеріальну допомогу та інші заохочення, якщо це 
не суперечить колективному договору, законодавству 
України та не виходить за межі кошторису надходжень та 
витрат на утримання ПФЛ, затвердженого Центральною 
Радою. 

 

3. ПФЛ має також інші права, не заборонені законодавством України. 
 

Стаття 5. Взаємовідносини з УАФ 

 

1. ПФЛ є постійним членом УАФ відповідно до Статуту УАФ, будує 
свої відносини з нею на основі взаємної поваги, чесності, 
справедливості, визнає Статут УАФ та виконує рішення УАФ з 
питань управління футболом в Україні, а також визнає: 

    
1.1 УАФ – єдине громадське об’єднання, визнане та уповноважене 

ФІФА, УЄФА та державою в особі центрального органу 
виконавчої влади здійснювати управління футболом в Україні в 
обсязі повноважень, делегованих їй чинним законодавством та 
договором центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та 
спорту й УАФ, наділена ним виключним правом організації та 
проведення змагань з футболу і представляти Україну в 
міжнародних спортивних організаціях та міжнародних 
змаганнях з футболу; 
 

1.2 ПФЛ підзвітна і підконтрольна УАФ у межах наданих їй 
повноважень; 

 
1.3 У контексті свого правового статусу, встановленого 

законодавством, та у відповідності із делегованими їй 
повноваженнями, УАФ має виключні та невід’ємні 
повноваження щодо загального керівництва та контролю за 
проведенням змагань з футболу, організатором яких вона є, а 
також організовує і проводить: 

 

– здійснення футбольного правосуддя; 

– атестування професіональних футбольних клубів – 
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учасників змагань під егідою УАФ; 

– заходи з підготовки, атестації, перепідготовки тренерських 
кадрів усіх рівнів та інших фахівців професіонального 
футболу; 

– участь у проведенні допінг-контролю учасників змагань в 

межах, визначених чинним законодавством; 

– заходи з відбору і підготовки арбітрів, делегатів, директорів 
матчів, офіцерів безпеки, спостерігачів арбітражу УАФ та 
підвищення їх кваліфікації; 

– питання організації та проведення арбітру, контроль за 
роботою арбітрів, делегатів, директорів матчів, офіцерів 

безпеки, спостерігачів арбітражу УАФ; 

– контроль навчально-тренувального процесу в 
професіональних клубах. 

 

2. УАФ відповідно до свого Статуту забезпечує підтримку діяльності 
ПФЛ. 
 

3. ПФЛ має делеговані повноваження з окремих питань управління 
футболом, визначені Договором про організацію та проведення 
змагань серед команд ОБ'ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 
«ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ», статутними і 
регламентними документами ПФЛ. 

 

4. ПФЛ визнає юрисдикцію Спортивного арбітражного суду у Лозанні 
(Швейцарія), як це визначено у відповідних положеннях Статутів 
ФІФА та УЄФА. 
 

5. ПФЛ виносить будь-які спортивні спори національного масштабу, 
що виникають у результаті чи в зв'язку із застосуванням Статуту чи 
регламентних документів УАФ, на розгляд в останню інстанцію в 
особі виключно тільки незалежного та неупередженого Спортивного 
арбітражного суду у Лозанні (CAS, Швейцарія), якщо це не 
суперечить чинному законодавству. 

 

6. У контексті взаємовідносин з УАФ ПФЛ зобов’язана: 
 

6.1. співпрацювати з УАФ з усіх питань щодо організації змагань 
та футболу в цілому; 

 
6.2. забезпечити проведення незалежних і демократичних виборів 

органу управління ПФЛ та делегатів на Конгрес УАФ; 
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6.3. подавати Виконавчому комітету УАФ для затвердження 
проекти регламентних документів, а також зміни та 
доповнення до них; 

 
6.4. узгоджувати з Виконавчим комітетом УАФ статут ПФЛ, а також 

зміни та доповнення до нього; 
 

6.5. виконувати рішення органів здійснення футбольного 
правосуддя УАФ; 

 
6.6. дотримуватися та забезпечувати дотримання клубами ПФЛ 

Статуту, регламентів і рішень, ухвалених органами управління 
УАФ в межах компетенції; статутів, регламентних документів, 
директив УЄФА, ФІФА та рішень органів; Правил гри, 
прийнятих IFAB, Дисциплінарних правил УАФ, та виконання 
дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів 
здійснення футбольного правосуддя; 

 
6.7. дотримуватися та здійснювати контроль за дотриманням 

клубами ПФЛ, футболістами та іншими особами, які працюють 
або задіяні в ПФЛ положень Етичного та Морального кодексів 
ФІФА, принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної 
майстерності та принципів Чесної гри; 

 
6.8. дотримуватись порядку і правил трансферів футболістів у 

межах України; 
 

6.9. забезпечити включення клубами ПФЛ до своїх статутів 
положення про зобов’язання дотримуватися дисциплінарних 
вимог та правил вирішення суперечливих питань, 
передбачених регламентними документами УАФ, УЄФА та 
ФІФА; 

 
6.10. забезпечити дотримання клубами ПФЛ участь тільки в 

змаганнях, що проводяться і визнаються УАФ відповідно до її 
регламентних документів та рішень; 

 
6.11. своєчасно сплачувати обов’язкові грошові внески до УАФ; 

 
6.12. діяти в межах цього Статуту та делегованих УАФ 

повноважень; 
 

6.13. забезпечувати, щоб жодна юридична і/або фізична особа 



 16 

(включаючи холдинги і дочірні компанії та філіали) не можуть 
володіти або керувати більш як одним клубом ПФЛ 
(командою), який бере участь у змаганнях під егідою УАФ; 

 
6.14. періодично звітувати перед Виконавчим комітетом УАФ про 

виконання делегованих повноважень; 
 

6.15. удосконалювати співробітництво та взаєморозуміння між 
клубами, спрямовані на виключення проявів дискримінації та 
расизму. 
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Розділ ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ПФЛ 
 

Стаття 6. Члени ПФЛ 

 
1. Членом ПФЛ може бути клуб, який: 
 

1.1 отримав право брати участь у змаганнях під егідою ПФЛ; 
 
1.2 отримав від попереднього клубу права та взяв на себе його 

обов’язки в порядку правонаступництва згідно із 
законодавством України і Регламентом змагань та отримав 
відповідний атестат на право участі у змаганнях; 

 
1.3 за підсумками сезону вийшов зі складу ПЛ у порядку, 

визначеному Регламентом змагань. 
 

2. Членом ПФЛ також може бути клуб ПЛ, який має у своїй структурі 
другу та/або третю команду і, враховуючи положення Регламенту 
змагань, отримав таке право за рішенням Конференції або 
Центральної ради. 

 
3. Клуб повинен:  
 

3.1 взяти зобов'язання виконувати статутні, регламентні 
документи, рішення та вимоги ФІФА, УЄФА, УАФ та ПФЛ, 
Правил гри, прийнятих IFAB, виконання дисциплінарних 
санкцій відповідно до рішень органів здійснення футбольного 
правосуддя, а також визнавати юрисдикцію та повноваження 
цих організацій шляхом внесення відповідних норм до свого 
статуту; 

 
3.2 дотримуватись принципів поваги, чесності, справедливості і 

спортивної майстерності та принципів Чесної гри шляхом 
внесення відповідних норм до свого статуту. Стежити за 
дотриманням цих принципів футболістами та офіційними 
особами клубів; 

 
3.3 виконувати вимоги УАФ з атестації футбольних клубів України 

та отримати відповідний атестат та визнавати виключну 
компетенцію УАФ з цього питання; 
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3.4 визнавати у своєму статуті виключну юрисдикцію Спортивного  
арбітражного суду в Лозанні (СAS, Швейцарія) як останньої 
інстанції вирішення спорів; 

 
3.5 забезпечувати відповідність структури своїх установчих 

документів вимогам Статуту ПФЛ та повідомляти ПФЛ і УАФ 
про їх зміни; 

 
3.6 сплачувати встановлений вступний грошовий внесок; 
 
3.7 своєчасно сплачувати внески та інші платежі у встановлених 

розмірах і порядку. 
 
7. Клуб може брати участь у змаганнях лише за умови вступу до 

складу ПФЛ і проходження процедури атестування та отримання 
відповідного атестату. 

 
8. Статут клубів повинен відповідати вимогам законодавства України 

та Статутів ФІФА, УЄФА, УАФ та ПФЛ. 
 
9. Клуб очолює президент або інша вища посадова особа клубу, яка 

обирається (призначається) його вищим органом управління на 
термін, встановлений статутом клубу. 

 
10. Кількість клубів у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці 

України не обмежується. 
 
11. Клуби мають рівні права та обов'язки, передбачені законодавством 

України та цим Статутом. 
 

Стаття 7. Права клубу 

 
1. Клуб має право: 
 

1.1 брати участь у змаганнях, що проводяться ПФЛ, у навчальних, 
методичних та інших заходах на засадах, визначених 
регламентними документами ПФЛ; 

 
1.2 користуватись правами, наданими цим Статутом, іншими 

регламентними документами та рішеннями, прийнятими 
органами управління ПФЛ та УАФ; 
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1.3 створювати філії, представництва, дочірні та спільні 
підприємства в одній адміністративно-територіальній одиниці 
за місцем своєї дислокації; 

 
1.4 брати участь через своїх делегатів в обранні органів 

управління ПФЛ, висувати кандидатури до їхнього складу; 
 
1.5 вимагати в будь-який час у керівництва ПФЛ інформацію з 

питань управління та фінансової діяльності ПФЛ; 
 

1.6 вносити обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення діяльності 
керівників, Адміністрації  та органів управління ПФЛ; 

 
1.7 безкоштовно користуватися послугами ПФЛ; 

 
1.8 отримувати практичну та методичну допомогу з питань своєї 

діяльності; 
 

1.9 бути єдиним володарем емблеми та іншої символіки і 
найменування клубу. Крім того, символіка клубу не повинна 
змінюватися для рекламних та пропагандистських цілей; 

 
1.10 користуватись підтримкою ПФЛ у діяльності, що відповідає 

статутним цілям і завданням ПФЛ; 
 

1.11 добровільно вийти зі складу ПФЛ у встановленому цим 
Статутом порядку. 

 
2. Клуб також має інші права, визначені законодавством України, цим 

Статутом та документами ПФЛ. 
 

Стаття 8. Обов’язки клубу 

 
1. Клуб зобов’язаний: 

 
1.1 бути членом регіональної асоціації футболу; 
 
1.2 дотримуватись та виконувати вимоги статутних і регламентних 

документів ФІФА, УЄФА, УАФ, ПФЛ і регіональних асоціації 
футболу та виконувати рішення цих організацій, а також 
визнавати їх юрисдикцію і повноваження; 
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1.3 дотримуватись та виконувати вимоги Правил гри, прийнятих 
IFAB; 

 

1.4 своєчасно сплачувати обов’язкові грошові внески та інші 
платежі у встановленому порядку; 

 
1.5 брати участь у навчально-методичних заходах (нарадах, 

засіданнях, семінарах тощо), що проводяться УАФ і ПФЛ; 
 

1.6 проводити футбольні матчі з дотриманням принципів Чесної 
гри, у повсякденній діяльності дотримуватися положень 
Етичного та Морального кодексів ФІФА, Кодексу поведінки 
ФІФА, Кодексу етики і чесної гри УАФ; 

 
1.7 сприяти ПФЛ в досягненні цілей та вирішенні завдань, 

передбачених цим Статутом; 
 
1.8 сприяти розвитку професіонального футболу в Україні, 

встановленню дружніх стосунків між особами, організаціями та 
установами, що діють у зазначеній сфері; 

 
1.9 співпрацювати з УАФ, ПФЛ та ПЛ з усіх питань, що стосуються 

професіонального футболу;  
 
1.10 проводити на сучасному організаційно-методичному рівні 

навчально-тренувальну роботу і забезпечувати участь у 
змаганнях команд клубу, створювати умови для підготовки 
власного висококваліфікованого резерву; 

 
1.11 не поширювати відомості, що становлять конфіденційну 

інформацію та комерційну таємницю УАФ та ПФЛ, не вживати 
дій, що порушують або можуть порушити права ФІФА, УЄФА, 
УАФ та ПФЛ; 

 
1.12 підтримувати авторитет ПФЛ, не вчиняти дій, що суперечать 

статутним цілям, підривають її престиж; 
 
1.13 повідомляти ПФЛ про зміни у своїх статутних документах 

протягом семи робочих днів від дати їх державної реєстрації; 
 
1.14 не допускати навмисних дій (бездіяльності), що можуть 

спричинити збитки ПФЛ, футболістам, тренерам, арбітрам та 
іншим особам, які працюють у системі футболу; 
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1.15 забезпечувати проведення незалежних та демократичних 
виборів керівних органів клубу та делегатів Конференції ПФЛ; 

 
1.16 знаходитись та бути зареєстрованим як юридична особа на 

території України і проводити матчі «на своєму полі» тільки на 
території свого розташування; 

 
1.17 мати у своєму розпорядженні відповідну інфраструктуру для 

проведення матчів на «своєму полі» та повністю відповідати 
за організацію участі своїх команд в матчах на полі інших 
клубів відповідно до регламентних документів; 

 
1.18 укладати трудові контракти з футболістами, які беруть участь 

у змаганнях за команду цього клубу; 
 

1.19 дотримуватись, щоб жодна юридична і/або фізична особа 
(включаючи холдинги і дочірні компанії та філіали) не можуть 
володіти або керувати більш як одним клубом ПФЛ 
(командою), який бере участь у змаганнях під егідою УАФ; 

 
1.20 не укладати ніяких контрактів з телевізійними компаніями, 

спонсорами, іншими комерційними партнерами, якщо умови 
співпраці з ними передбачають положення, які можуть 
обмежувати клуб в його свободі приймати рішення або 
впливати на управлінські діяльність клубу. 

 
2. Клуб має також інші обов'язки згідно із законодавством України, цим 

Статутом, статутними і регламентними документами, рішеннями 
ФІФА, УЄФА, УАФ та ПФЛ. 

 
Стаття 9. Порядок отримання членства у ПФЛ 

 
1. Клуб, що претендує на отримання членства в ПФЛ, направляє до 

Адміністрації відповідну заяву, якою зобов’язується безумовно 
виконувати положення цього Статуту. До заяви додаються такі 
документи:  

 
1.1 копія статуту; 

1.2 витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (оригінал); 

1.3 атестат УАФ про відповідність клубу вимогам Регламенту УАФ 
з атестації футбольних клубів Професіональної футбольної 
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ліги та право участі в змаганнях серед команд 
професіональних клубів ПФЛ (копія); 

1.4 довідка про банківські реквізити клубу; 

1.5 відомості про склад органів управління та осіб, які мають 
право підпису документів від імені клубу без довіреності; 

1.6 рішення вищого органу управління клубу щодо вступу в члени 
ПФЛ. 

 
2. Адміністрація має право вимагати надання додаткової інформації 

щодо діяльності клубу згідно з положеннями Регламенту змагань. 
 
3. Конференція або Центральна Рада розглядає надані клубом до 

Адміністрації матеріали та приймає відповідну постанову. 
 

4. При отриманні членства в ПФЛ клуб отримує статус 
«професіональний клуб». 

 
Стаття 10. Вихід, виключення клубу зі складу ПФЛ 

 
1. Вихід клубу зі складу ПФЛ відбувається у випадках: 

 
1.1 добровільного виходу зі складу ПФЛ на підставі письмової 

заяви; 

1.2 здобуття клубом за підсумками змагань у першій лізі права 
увійти до складу ПЛ. 

 
2. Виключення клубу зі складу ПФЛ відбувається у разі: 
 

2.1 вибуття зі складу ПФЛ за спортивним принципом відповідно до 
Регламенту  змагань; 

 
2.2 відмови у видачі Атестату УАФ на право участі у змаганнях з 

футболу серед команд професіональних клубів; 
 
2.3 істотних порушень статутних і регламентних вимог ФФУ та 

ПФЛ, пунктів 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 статті 6 цього Статуту, у тому 
числі: 

 
а) невиконання фінансових зобов’язань; 
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б) перешкоджання своїми діями (бездіяльністю) 
функціонуванню ПФЛ. 

 
2.4 вчинення дій, що суперечать Кодексу етики та чесної гри та 

Етичного кодексів ФІФА, Кодексу поведінки ФІФА та 
підривають авторитет УАФ та ПФЛ; 

 
2.5 ліквідації  клубу як юридичної особи чи/або припинення його 

діяльності; 
 

2.6 інших випадків, передбачених законодавством України. 
  
3. Матеріали щодо виходу або виключення клубу зі складу ПФЛ у 

випадках п.п. 2.1-2.2 цієї статті розглядає Центральна Рада та 
приймає відповідну постанову протягом 15 календарних днів від 
дати їх отримання. 
 

4. Матеріали щодо виключення клубу зі складу ПФЛ у випадках, 
передбачених підпунктами 2.2-2.4 цієї статті, розглядає Центральна 
Рада після прийняття рішення КДК УАФ відповідно до норм 
Дисциплінарних правил УАФ. 

 
5. Клуб, виключений зі складу ПФЛ, втрачає членство в ПФЛ. 

 
6. У разі виходу або виключення зі складу ПФЛ вступний та заявкові 

грошові внески клубу не повертаються. 
 

7. Клуб, який вийшов або був виключений зі складу ПФЛ, має право 
знову отримати членство в ПФЛ у порядку, встановленому цим 
Статутом. 
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Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА УПРАВЛІННЯ ПФЛ 
 

Стаття 11. Органи управління 

 
1. Органами управління ПФЛ є: 

 
1.1 Конференція. 
1.2 Центральна Рада. 
1.3 Ради ліги. 
1.4 Президент ПФЛ. 
1.5 Адміністрація ПФЛ. 

 
Стаття 12. Конференція. Загальні положення 

 
1. Вищим органом управління ПФЛ є Конференція. 
 
2. Конференція – це збори делегатів, обраних (призначених) 

органами управління клубів відповідно до їх статутів. 
 
3. За своїм визначенням Конференція може бути: 
 

3.1 черговою; 
3.2 позачерговою; 
3.3 звітно-виборною. 

 
4. Конференція має повноваження вирішувати будь-які питання, 

пов’язані зі статутною діяльністю ПФЛ у порядку, передбаченому 
цим Статутом. 

 
5. До виключної компетенції Конференції належать: 
 

5.1 визначення та затвердження основних напрямків роботи; 
 
5.2 розгляд і затвердження довгострокових програм діяльності; 
 
5.3 затвердження підсумків змагань; 
 
5.4 затвердження нової редакції Статуту; 
 
5.5 прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію ПФЛ; 
 
5.6 обрання з числа делегатів: 
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а)   мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів; 
б) секретаря для ведення та перевірки протоколу; 
в)     лічильної комісії для проведення підрахунку голосів делегатів. 

 
5.7 обрання кількісного та персонального складу Центральної 

Ради; 
 
5.8 обрання Президента, а також дострокове припинення його 

повноважень; 
 

5.9 розгляд і затвердження звіту про діяльність ПФЛ; 
 
5.10 надання статусу «Почесний президент ПФЛ»; 
  

5.11 розгляд і прийняття рішень щодо пропозицій Центральної 
Ради; 

 
5.12 внесення змін до рішень органів управління або їх скасування; 

 
5.13 вирішення питання розподілу Маркетинговим партнером ПФЛ 

фінансових надходжень між клубами ПФЛ для виконання 
цілей, завдань та мети ПФЛ та клубів. 

 
6. Конференція правомочна приймати рішення, якщо вона скликана 

відповідно до вимог цього Статуту і в її роботі бере участь не 
менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів. 

 

 Стаття 13. Чергова Конференція 

 
1. Чергова Конференція скликається щорічно після закінчення 

змагань. 
 
2. Дату, місце проведення та питання порядку денного Конференції 

визначає Центральна Рада не пізніше, ніж за 30 календарних днів 
до її скликання. 

 

3. Повідомлення про скликання Конференції разом із затвердженим 
порядком денним Адміністрація направляє клубам у 3-денний 
термін з моменту прийняття рішення. 

 
4. Після отримання повідомлення про дату проведення Конференції 

клуб повинен на засіданні свого вищого органу управління обрати 
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делегатів згідно із статтею 17 цього Статуту і не пізніше, ніж за  
7 календарних днів до дати проведення Конференції надати 
Адміністрації відповідне рішення, вказавши прізвище, ім’я, по-
батькові та посаду кожного з делегатів. У рішенні вищого органу 
управління клубу про обрання делегатів на Конференцію 
визначається один з трьох делегатів, який має право брати участь 
у голосуванні від імені клубу. 

 
5. В усіх інших аспектах проведення чергової Конференції та її 

повноважень, застосовується положення статей 12, 16-19 цього 
Статуту. 

 

Стаття 14. Позачергова Конференція 

 
1. Позачергова Конференція скликається за рішенням Центральної 

Ради, за яке проголосувало не менше 2/3 від загальної кількості її 
членів. 

 
2. Позачергова Конференція проводиться у термін 30 календарних 

днів після прийняття рішення Центральною Радою. 
 
3. Письмове повідомлення про позачергову Конференцію разом із 

затвердженим Центральною Радою порядком денним 
Адміністрація направляє клубам у 3-денний термін від дати 
прийняття рішення про скликання. 

 
4. В усіх інших аспектах проведення позачергової Конференції та її 

повноважень, застосовуються положення статей 12,16-19 цього 
Статуту. 

 
Стаття 15. Звітно-виборна Конференція. Обрання Президента та    

Центральної Ради  

 
1. Звітно-виборна Конференція скликається один раз на 4 роки. 
 
2. Звітно-виборна Конференція призначається не пізніше, ніж за  

41 календарний день до дати її проведення. Повідомлення про 
дату проведення Звітно-виборної Конференції та порядок денний 
направляється клубам у триденний термін від дати прийняття 
рішення Центральною Радою. 
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3. Після повідомлення про дату проведення Конференції клуби 
можуть пропонувати кандидатури на посаду Президента та інші 
виборні посади. Оригінал відповідного рішення вищого органу 
управління клуб направляє до Адміністрації протягом  
7 календарних днів від дати отримання повідомлення про 
призначення Конференції, але не пізніше, ніж за 31 календарний 
день до дати проведення Конференції.  
 

4. Кожен клуб може пропонувати, або підтримати тільки одну 
кандидатуру на посаду Президента. 
 

5. Разом з рішенням клубу про кандидата на посаду Президента (або 
іншу виборну посаду), клуб направляє письмову заяву кандидата 
про згоду на участь у виборах. Письмова заява кандидата на 
посаду Президента не може бути складена пізніше дати рішення 
вищого органу управління клубу про висування відповідної 
кандидатури.  
 

6. Заява кандидата має бути викладена власноруч. 
 

7. Реєстрація кандидатів на посаду президента починається за  
24 календарні дні до дати проведення Конференції. 
 

8. Протягом 7 календарних днів від дати початку реєстрації 
кандидатів, але не пізніше, ніж за 17 календарних днів до дати 
проведення Конференції, кандидат на посаду Президента повинен 
направити до Адміністрації копію паспорта, автобіографію, копію 
трудової книжки, програму та опублікувати її у інтернет-ресурсах 
спортивного спрямування.  
 

9. Прийом документів від кандидатів на посаду Президента 
закінчується не пізніше, ніж за 17 календарних днів до дати 
проведення Конференції. 
 

10. Рішення про реєстрацію кандидатів на посаду Президента 
приймається Центральною радою не пізніше, ніж за  
15 календарних днів до дати проведення Конференції. 

 
11. Адміністрація повідомляє клубам інформацію про зареєстрованих 

кандидатів не пізніше, ніж за 12 календарних днів до дати 
проведення Конференції. 
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12. Не пізніше, ніж за 2 календарні дні до Конференції проводиться 
організаційно-підготовче засідання Центральної ради. 
 

13. Президент за пропозицією делегатів обирається відкритим або 
таємним голосуванням терміном на 4 роки. Відкрите голосування 
проводиться картками, таємне – бюлетенями. 

 
14. Якщо на посаду Президента зареєстровано одного кандидата, він 

вважається обраним за умови отримання абсолютної більшості 
голосів від присутніх на засіданні делегатів з правом голосу.  

 
15. Якщо на посаду Президента зареєстровано двох кандидатів і за 

результатами голосування в першому турі жоден з них не отримав 
абсолютної більшості голосів, проводиться другий тур. 
Переможцем вважається кандидат, який отримав більшу кількість 
голосів від присутніх на засіданні делегатів з правом голосу. 

 
16. Якщо на посаду Президента зареєстровано більше двох 

кандидатів і за результатами голосування в першому турі жоден з 
них не отримав абсолютної більшості голосів від присутніх на 
засіданні делегатів з правом голосу, проводиться другий тур, до 
виборчого бюлетеня (списку кандидатів) вносяться прізвища двох 
кандидатів, які за результатами голосування у першому турі 
отримали більшу кількість голосів. 

 
17. Якщо на посаду Президента зареєстровано більше двох 

кандидатів і за результатами голосування в першому турі один з 
них отримав більшість голосів від присутніх на засіданні делегатів 
з правом голосу, а два (три і т.д.) – однакову, всі їхні прізвища 
вносяться до виборчого бюлетеня (списку кандидатів) для 
повторного голосування. 

 
18. Обраним Президентом за результатами голосування відповідно 

до умов пунктів 16, 17 цієї статті вважається кандидат, який 
отримав більшу кількість голосів від присутніх на засіданні 
делегатів з правом голосу. 

 
19. Якщо голосування проводилося за участю одного кандидата, і він 

не отримав абсолютної більшості голосів або декілька кандидатів 
в результаті повторного голосування отримали однакову кількість 
голосів, а також коли усі зареєстровані кандидати зняли свої 
кандидатури, делегати конференції можуть прийняти рішення про 
призначення повторних виборів Президента ПФЛ. Повторні 
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вибори Президента призначаються у порядку, передбаченому 
пунктами 1-5 цієї статті. 
 

20. У період до проведення повторних виборів Президент виконує 
свої обов’язки до моменту вступу на посаду нового Президента. 
 

21. Якщо з будь-яких причин звітно-виборна Конференція у відповідні 
терміни не відбулася, повноваження Президента, Центральної 
Ради, подовжуються до моменту її фактичного проведення. 

 
Стаття 16. Формування порядку денного Конференції, 

організаційні заходи 

 
1. Клуб, що бажає включити питання до порядку денного 

Конференції, повинен надати до Адміністрації у письмовій формі 
свої пропозиції не пізніше, ніж за 21 календарний день до 
скликання Конференції. 

 
2. Питання, що пропонується до порядку денного Конференції, 

повинно бути чітко сформульоване з поясненням причин його 
внесення. 

 
3. Остаточний перелік питань, які включаються до порядку денного 

Конференції, та інші організаційні питання розглядаються та 
затверджуються на засіданні Центральної Ради, яке проводиться 
не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати проведення 
Конференції.  
 

4. На засіданні Центральної Ради пропозиції до порядку денного не 
розглядаються по суті, а затверджуються питання про доцільність 
включення (або не включення) певної пропозиції до порядку 
денного Конференції.   
 

5. Конференція не розглядає питання, що не були включені до 
порядку денного та затверджені на засіданні Центральної Ради. 

 
Стаття 17. Норми представництва. Право голосу. Порядок 

обрання делегатів. Голосування та прийняття рішень 

 
1. На Конференції кожен клуб має один голос. 
 
2. Клуб може представляти один делегат. 
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3. Делегати на Конференцію обираються (призначаються) органом 
управління клубу відповідно до статуту клубу. 

 
4. Президент є делегатом Конференції за посадою і  має право  

голосу. 
 
5. Якщо делегат не має можливості бути присутнім на Конференції з 

поважних причин, його може замінити, як виняток, уповноважений 
письмовим дорученням інший представник клубу. 

 
6. Голосування є відкритим, якщо Конференція не прийняла іншого 

рішення. 
 
7. Делегати можуть брати участь в обговоренні питань порядку 

денного Конференції. 
 
8. З питань порядку денного щодо формату змагань, календаря та 

кількості учасників змагань першої ліги голосують делегати від 
клубів першої ліги. 

 

9. З питань порядку денного щодо формату змагань, календаря та 
кількості учасників змагань другої ліги голосують делегати від 
клубів другої ліги. 

 

10. Голосування через третіх осіб за дорученням (передача голосів) 
не дозволяється. 

 
11. Рішення з усіх питань порядку денного приймається абсолютною 

більшістю голосів від присутніх на засіданні делегатів з правом 
голосу. 

 
12. Голоси делегатів, які утримались від голосування, не 

враховуються. 
 

13. Клуб, який за підсумками змагань першої ліги здобув право увійти 
до складу ПЛ (п.п.1.2. статті 10 цього Статуту), позбавляється 
права голосу на Конференції відразу після затвердження 
Конференцією підсумків змагань та виключення його зі складу 
ПФЛ. 

 

14. Клуб, який виключений зі складу ПФЛ (п.п.1.1. статті 10 цього 
Статуту), позбавляється права голосу на Конференції відразу 
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після ухвалення Конференцією рішення про виключення його зі 
складу ПФЛ. 

 
Стаття 18. Головуючий на Конференції 

 
На Конференції головує Президент. У разі його відсутності або 
коли діючий Президент переобирається на новий строк  –  особа 
обрана на Конференції з числа делегатів. 

 
 

Стаття 19. Протокол Конференції. Рішення. Набуття чинності 

 
1. На Конференції ведеться протокол. 
 
2. Делегати, які обрані для ведення і перевірки протоколу, 

зобов’язані оформити його належним чином. Адміністрація у  
14-денний термін після закінчення Конференції направляє 
протокол клубам. 

 
3. Рішення Конференції оформлюються у вигляді протоколу та 

набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо іншого не 
передбачено в самому рішенні. 

 
Стаття 20. Почесний президент 

 
1. Статус «Почесний президент» може бути наданий будь-якій  

фізичній особі, яка має визнаний авторитет та внесла вагомий 
особистий внесок у розвиток професіонального футболу в Україні. 
 

2. Статус «Почесний президент» надається Конференцією за умови 
згоди відповідної особи. Рішення щодо надання статусу «Почесний 
президент» приймається простою більшістю голосів присутніх 
делегатів Конференції. Статус «Почесний президент» надається 
безстроково. 

 
3. Почесний президент: 

 
3.1 має право брати учать у засіданнях органів управління та 

інших заходах, що проводяться ПФЛ, маючи дорадчі 
повноваження, без права голосу; 
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3.2 надає організаційну, методичну,  іншу допомогу ПФЛ та 
рекомендації органам управління з питань діяльності ПФЛ;  
 

3.3 сприяє, у межах своєї компетенції, діяльності ПФЛ; 
 

3.4 має право одержувати для ознайомлення від керівництва 
ПФЛ повну інформацію про поточний стан справ ПФЛ, проекти 
постанов, рішень органів управління ПФЛ, а також з власної 
ініціативи виступає зі звітами про свою діяльність перед 
Конференцією.  
 

4. Почесний президент має право добровільно скласти повноваження, 
на підставі поданої ним письмової заяви. 
 

5. Діяльність Почесного президента є неприбутковою і 
неоплачуваною. 

 
6. Органи управління ПФЛ зобов’язані сприяти Почесному 

президентові у здійсненні його повноважень, передбачених даним 
Статутом та надавати у випадку необхідності приміщення, 
транспортні засоби, засоби зв’язку тощо. 

 
7. Почесному Президентові може видаватися посвідчення та інші 

відзнаки, передбачені даним Статутом. 
 

Стаття 21. Президент  

 

1. Президентом може бути обрана дієздатна особа, яка є 
громадянином України, має досвід роботи в професіональному 
футболі та висунута на посаду клубом ПФЛ. Строк повноважень 
президента складає чотири роки. 

 

2. Президент має право на самовисування своєї кандидатури для 

переобрання. 

 
3. Президент не може одночасно очолювати ПФЛ і обіймати будь-яку 

посаду в клубі та в інших організаціях, підприємствах та установах 
будь-якої організаційно-правової форми. 

 
4. Повноваження президента: 
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4.1 здійснює виконавчі функції управління діяльністю ПФЛ в 
межах своїх повноважень; 

 
4.2 діє від імені ПФЛ без довіреності, представляє інтереси ПФЛ 

в органах законодавчої та виконавчої влади, судових та 
правоохоронних органах, а також в будь-яких установах, 
підприємствах, організаціях, органах нотаріату, громадських 
об’єднаннях та міжнародних організаціях, ФІФА УЄФА, УАФ, 
у відносинах з юридичними та фізичними особами 
приватного та/або публічного права; 

 
4.3 пропонує Конференції кандидатури до складу Центральної 

Ради;  
 

4.5 організовує і контролює підготовку і роботу засідань  
Конференції та Центральної Ради, несе персональну 
відповідальність за виконання їх рішень; 

 
4.6 приймає рішення стосовно питань діяльності ПФЛ, які не є 

виключною компетенцією Конференції або Центральної 
Ради; 

 
4.7 на засіданнях Конференції та Центральної Ради голосує 

останнім і має право вирішального голосу при рівності 
голосів; 

 
4.8 має право підпису фінансових та інших документів, 

передбачених статутною діяльністю; 
 

4.9 у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, 
інструкції та інші документи; 

 
4.10 укладає від імені ПФЛ договори, угоди, контракти. Узгоджує з 

Центральною Радою зміст та суму договору (угоди, 
контракту), якщо їх вартість виходить за межі затвердженого 
Центральною Радою кошторису або перевищує розмір, 
визначений Центральною Радою. 

4.11 здійснює оперативний контроль за підготовкою річного 
кошторису фінансових надходжень і витрат, передбачених 
статутною діяльністю ПФЛ, надає його Центральній Раді для 
затвердження. За необхідності вносить на розгляд 
Центральної Ради пропозиції щодо змін та доповнень до 
кошторису. 
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4.12 розпоряджається коштами ПФЛ у межах кошторисів 

фінансових надходжень та витрат, затверджених 
Центральною Радою. Відкриває та закриває рахунки в 
банках; 

 
4.13 підписує постанови Конференції та Центральної Ради за 

винятком випадків, передбачених статтею 18 даного Статуту; 
 

4.14 визначає проект порядку денного і скликає Центральну Раду; 
 

4.15 готує і надає на затвердження Центральній Раді структуру 
Адміністрації ПФЛ, штатний розпис працівників Адміністрації 
ПФЛ, наймає та звільняє з роботи працівників, встановлює 
систему та обсяги оплати праці затвердженого Центральною 
Радою фонду заробітної плати, може застосовувати до 
працівників заходи заохочення і стягнення; 

 
4.16 за узгодженням з Центральною Радою приймає рішення про 

призначення та звільнення керівників підприємств, суб’єктів 
господарювання, заснованих ПФЛ, або підприємств, що 
перебувають у власності ПФЛ, укладає з керівниками цих 
підприємств трудові контракти; 

 
4.17 за рішенням Центральної Ради нагороджує від імені ПФЛ 

осіб за заслуги перед вітчизняним футболом, а також 
представляє, за згодою Центральної Ради і УАФ футболістів, 
тренерів та інших фахівців, які працюють в системі  
професіонального футболу, до державних нагород і 
почесних звань. 

 
5. Президент підзвітний Конференції, а в період між її засіданнями – 

Центральній Раді. 
 
6. Президент наказом призначає особу, яка виконує обов’язки 

Президента у випадку його тимчасової відсутності. Якщо 
Президент припиняє виконання обов'язків або відсторонений від їх 
виконання, його обов’язки впродовж відповідного терміну, але не 
довше, ніж до наступної Конференції, виконує особа, призначена 
Центральною Радою. 

 
7. Президент може мати радників. Діяльність радників здійснюється 

на громадських засадах, згідно з розподілом обов’язків та 
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напрямами діяльності, затвердженими Президентом ПФЛ. Радників 
призначає Президент.  

 
8. На Президента розповсюджуються гарантії передбачені 

колективним договором. 
 

Стаття 22. Відсторонення від повноважень і звільнення 
Президента  ПФЛ 

 
1. Дострокове звільнення Президента до закінчення строку 

повноважень – виключна компетенція Конференції. Центральна 
Рада, дотримуючись цього Статуту та законодавства України, може 
відсторонити від виконання  повноважень Президента, і винести це 
рішення на розгляд чергової або позачергової Конференції у 
випадках: 
– установлення вини у навмисному заподіянні шкоди ПФЛ або 

підприємству, засновником якого є ПФЛ (після набрання 
рішенням суду законної сили); 

– визнання винним у скоєнні кримінального злочину; 
– власного прохання про відставку; 
– недовіри абсолютної більшості від загальної кількості клубів. 

 
2. Якщо Конференція 2/3 голосів делегатів від загальної кількості 

делегатів від клубів, які мають право голосу, підтвердить 
звільнення або недовіру Президенту, він складає з себе 
повноваження, в іншому випадку Президент продовжує виконувати 
обов’язки до закінчення строку, на який його обрано. 
 

3. У разі дострокового відсторонення від повноважень Президента 
або його відставки, обов'язки Президента тимчасово виконує особа, 
призначена Центральною Радою ліг, до наступної Конференції, на 
якій обирається новий Президент у встановленому цим Статутом 
порядку. 

 

Стаття 23. Центральна Рада. Повноваження 

 
1. У період між Конференціями вищим органом управління ПФЛ є 

Центральна Рада, яка приймає рішення з усіх питань, за винятком 
тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції. 
 

2. Центральна Рада складається із клубів, що входять до складу 
ПФЛ та Президента. Кількісний склад Центральної Ради:  
– від клубів першої ліги 8 представників;  
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– від клубів другої ліги 8 представників. 

 
3. Представництво клубів у Центральній Раді та її персональний 

склад затверджує Конференція у встановленому цим Статутом 
порядку. У разі, якщо клуб виходить або виключається зі складу 
ПФЛ, то він втрачає членство в Центральній Раді. 
 

4. Термін повноважень членів Центральної Ради складає 4 роки. 
 

5. Члени Центральної Ради можуть бути переобрані. Не може бути 
обраною або переобраною особа віком 70 або більше років. 
 

6. Клуб, який делегував члена Центральної Ради, має право 
достроково його відкликати у тому ж порядку, в якому відбувалося 
делегування.  
 

7. Центральна Рада за поданням клубу може проводити ротацію 
своїх членів. 
 

8. У випадку виникнення вакансії в Центральній Раді у зв’язку з 
переходом клубу із ліги в лігу, втрати клубом членства в ПФЛ або з 
інших причин, Центральна Рада обирає представника від іншого 
клубу ліги, з наступним затвердженням його кандидатури на 
найближчій Конференції. 
 

9. Президент є членом Центральної Ради за посадою. 
 

10. Центральну Раду очолює і головує на її засіданнях Президент. У 
випадку його відсутності на засіданні головує один із членів  
Центральної ради, обраний членами Центральної ради на її 
засіданні. 

 
11. Засідання Центральної Ради проводяться у разі необхідності, але 

не менше, ніж 2 рази на рік. 
12. За письмовою вимогою не менше, ніж 1/3 від загальної кількості 

членів Центральної Ради Президент повинен скликати 
позачергове засідання Центральної Ради. 

 
13. Дату, місце проведення та проект порядку денного засідання 

Центральної Ради визначає Президент. Остаточний порядок 
денний затверджується Центральною Радою ліг після відкриття 
Президентом засідання. 
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14. Повідомлення про дату, місце проведення та проект порядку 
денного засідання Центральної Ради, Адміністрація надсилає 
членам Центральної Ради не пізніше ніж за 3 календарні дні до 
засідання.  
 

15. За певних обставин засідання Центральної Ради може 
проводитись із застосуванням сучасних засобів зв’язку. Член 
Центральної Ради зобов’язаний письмово підтвердити 
результати голосування або відмову від голосування не пізніше 
24 годин з дати її проведення. Питання, які стосуються кошторису 
(використання коштів, перерозподіл коштів по статтях витрат, 
інші фінансові питання) не можуть розглядатися Центральною 
Радою із застосуванням сучасних засобів зв’язку.  

 

16. Засідання Центральної Ради вважається правомочним, якщо на 
ньому присутні не менше, ніж 1/2 від загальної кількості членів 
Центральної Ради, включаючи Президента. 

 
17. Не дозволяється передача голосу керівництву ПФЛ або 

представникові іншого клубу.  
 

18. Член Центральної Ради особисто бере участь у засіданні. Заміна 
Члена Центральної Ради у засіданні іншим представником клубу, 
у тому числі за довіреністю не допускається. 

 
19. Центральна Рада приймає рішення абсолютною більшістю 

голосів, присутніх на засіданні членів Центральної Ради, якщо 
цим Статутом не передбачено іншого. 

 
20. Центральна Рада має наступні повноваження: 

 
20.1 розподіляє обов’язки між членами ПФЛ; 

 
20.2 у період між Конференціями здійснює загальне управління 

ПФЛ і забезпечує виконання рішень, постанов та резолюцій 
Конференції; 

 
20.3 формує основні напрямки діяльності ПФЛ; 

 
20.4 затверджує: 

  
а) за пропозицією Президента організаційну структуру 

Адміністрації ПФЛ; 
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б) Договір про організацію та проведення змагань серед 
команд Об'єднання футбольних клубів «Професіональна 
футбольна ліга України» та Договір про взаємодію ПФЛ з 
ПЛ, Регламент і календар змагань з футболу ПФЛ, а 
також інші нормативні та регламентні документи; 

в) річні плани фінансових надходжень та витрат ПФЛ; 

г) зразки нагородної, пам’ятної символіки, атрибутики тощо. 

 
20.5 встановлює розмір і порядок перерахування клубами 

вступних, заявкових та інших грошових внесків; 
 

20.6 розглядає та приймає рішення з питань, що виникають під 
час проведення змагань, у тому числі щодо: 

 

а) форс-мажорних обставин; 

б) проведення жеребкування календаря матчів змагань під 
егідою ПФЛ; 

в) отримання клубами членства в ПФЛ, виходу їх зі складу 
ПФЛ; 

20.7 надає Конференції для розгляду питання, пов’язані з 
діяльністю ПФЛ; 

 

20.8  приймає рішення про утворення, реорганізацію та 
ліквідацію госпрозрахункових підприємств, суб’єктів 
господарювання та рішення про придбання або відчуження 
корпоративних прав комерційних підприємств. 

 
21. Центральна Рада може повністю або частково делегувати 

управління окремими питаннями Радам відповідних ліг. 
 

22. Рішення Центральної Ради оформлюються у вигляді постанови 
та набувають чинності відразу після прийняття, якщо не 
передбачено іншого, та надсилаються клубам у 5-денний термін. 
 

23. Рішення, прийняті Центральною Радою, обов’язкові для 
виконання всіма клубами ПФЛ та працівниками ПФЛ. 

 
Стаття 24. Ради ліг. Повноваження 

 
1. Ради ліг: 
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1.1 є постійно діючими робочими органами Центральної Ради, 
підконтрольні та підзвітні їй; 

 
1.2 діють у відповідності до Положення, затвердженого 

Центральною Радою; 
 
1.3 можуть розглядати питання, що виходять за межі 

повноважень, при цьому повинні надавати їх Центральній 
Раді для прийняття остаточного рішення; 

 
1.4 приймають рішення в межах своєї компетенції з усіх питань 

стосовно функціонування ліг. 
 
2. Ради ліг складаються із клубів, що входять до складу відповідної 

ліги. Кожен клуб представлений на Раді ліг уповноваженим 
керівником, який діє на підставі статуту без довіреності і має право 
підпису. Якщо керівник не може взяти участь (бути присутнім) у 
засіданні, його може замінити уповноважений письмовим 
дорученням інший представник клубу. Даний представник не має 
права голосу під час засідання Ради ліги. 

 
3. У разі, якщо клуб виходить або виключається зі складу ПФЛ, то він 

втрачає членство в Раді ліг. 
 

4. Президент є членом Рад ліг за посадою. 
 
5. На засіданнях Рад ліг головує Президент. У разі його відсутності 

головує особа обрана із членів Ради Ліг під час її засідання. 
 

6. Засідання Рад ліг проводяться у разі необхідності, але не менше, 
ніж 2 рази на рік. 

 
7. За необхідності та певних обставин засідання Ради ліг можуть 

проводитись із застосуванням сучасних засобів зв’язку. У випадку 
проведення Ради ліг  із застосуванням сучасних засобів зв’язку, 
Член Ради ліг зобов’язаний письмово підтвердити результати 
голосування або відмову від голосування не пізніше 24 годин з 
дати її проведення.  
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8. Рішення Рад ліг оформлюються у вигляді постанови та набувають 
чинності відразу після прийняття, якщо не передбачено іншого, та 
надсилаються клубам у 3-денний термін. 

 
9. Рішення, прийняті Радами ліг обов’язкові для виконання всіма 

клубами відповідної ліги ПФЛ. 
 

Стаття 25. Представництво в органах управління 

 
1. Представництво в органах управління ПФЛ можуть здійснювати 

особи, які мають на це відповідні повноваження в межах 
регламентних норм ФІФА, УЄФА та УАФ. 

 
2. У засіданнях органів управління можуть брати участь Президент, 

віце-президенти УАФ, уповноважені представники клубів, 
запрошені працівники УАФ, ПЛ та ПФЛ, представники ЗМІ, 
Всеукраїнської профспілки «Футбол України», Всеукраїнської 
асоціації футболістів-професіоналів та інших організацій. 

 
Стаття 26. Адміністрація. Повноваження  

 
1. Адміністрація є оперативним органом управління змаганнями та 

виконує поточну роботу за напрямами, визначеними органами 
управління ПФЛ, у тому числі: 
 
1.1 приймає рішення щодо переносу матчів; 

 
1.2 визначає дату проведення матчів відносно базового дня туру;  

 
1.3 визначає час початку матчів, що заплановані для телевізійних 

трансляцій; 
1.4 вирішує інші питання, пов’язані з проведенням змагань, що не 

входять до компетенції Ради ліг; 
 

1.5 забезпечує підготовку та організацію проведення засідань 
органів управління ПФЛ, матеріалів до них та проектів їх 
рішень; готує матеріали на КДК УАФ; 

 
1.6 здійснює оперативний контроль за виконанням рішень органів  

управління ПФЛ; 
1.7 проводить заявку клубів на участь у змаганнях ПФЛ; 
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1.8 оформляє протоколи засідань органів управління ПФЛ і 
надсилає їх клубам; 

 
1.9 забезпечує функціонування інтернет-порталу ПФЛ; 

 
1.10 веде діловодство ПФЛ; 

 
1.11 здійснює постійний зв’язок і листування з клубами та іншими 

особами; 
 

1.12 провадить статистичний облік матчів у змаганнях ПФЛ та 
застосованих до клубів дисциплінарних санкцій тощо; 
 

1.13 забезпечує функціонування та своєчасне наповнення бази 
даних ПФЛ; 

 
1.14 забезпечує зв'язок ПФЛ та її посадових осіб з громадськістю 

та ЗМІ; 
 

1.15 виконує інші обов’язки в межах статутної діяльності за 
дорученням  Президента та органів управління ПФЛ. 

 
2. Рішення Адміністрації ПФЛ (пункти 1.1. – 1.4. даної статті) 

оформлюються у вигляді постанов та набувають чинності відразу 
після прийняття, якщо не передбачено іншого, та надсилаються 
клубам у 2-денний термін.  
 

3. Рішення, прийняті Адміністрацією, обов’язкові для виконання всіма 
клубами ПФЛ. 

 
4. Організаційну структуру Адміністрації ПФЛ затверджує Центральна 

Рада; штатний розпис Адміністрації затверджує Президент за 
погодженням з Центральною Радою. 
 

Стаття 27. Призупинення повноважень і виключення зі складу 
Центральної Ради. Звільнення з посади Адміністрації ПФЛ 

 
1. Центральна Рада призупиняє повноваження члена Центральної 

Ради або виключає його з її  складу у випадку злісного 
невиконання ним своїх обов’язків або скоєння проступку 
недостойної поведінки за умови, що рішення підтримали не менше, 
ніж 2/3 членів Центральної Ради від загальної їх кількості. Це 
рішення Центральна Рада надає на розгляд Конференції. Член 
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Центральної Ради, проти якого виноситься це рішення, не має 
права брати участь у голосуванні, але має право виступати перед 
голосуванням на свій захист. 

 
2. Центральна рада, дотримуючись законодавства України, може 

рекомендувати Президенту звільнити з посади будь-яку посадову 
особу Адміністрації ПФЛ, якщо Центральна Рада вважає, що вона 
злісно не виконує свої повноваження (обов’язки) або скоїла 
проступок недостойної поведінки. 
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Розділ V. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Стаття 28. Кошторис. Фінансовий рік 

 
1. Фінансовий рік ПФЛ починається 1 липня і закінчується 30 червня 

наступного року. 
 

2. Кошторис надходжень та витрат ПФЛ складається на кожен 
фінансовий рік та затверджується Центральною Радою. 

 
3. Витрати, що виходять за межі кошторису ПФЛ, затверджуються 

Центральною Радою. 
 

Стаття 29. Власність (кошти та інше майно) 

 
1. ПФЛ є неприбутковою організацією, що може мати у власності  

кошти та інше майно, необхідні для здійснення своєї статутної 
діяльності. 
 

2. Кошти та інше майно формуються і поповнюються за рахунок  
діяльності ПФЛ, передбаченої цим Статутом. 

 
3. ПФЛ може набувати право власності: 

3.1 кошти та інше майно, передані членами ПФЛ, іншими 
юридичними та фізичними особами в установленому порядку; 
 

3.2 кошти та інше майно, що були передані як внески клубами, 
добровільні пожертви та безповоротну фінансову допомогу у 
вигляді коштів та іншого майна громадян, підприємств, 
установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб, а 
також майно, придбане ПФЛ на інших підставах, що не 
суперечать законодавству України та вимогам цього Статуту. 

 

4. Джерелом формування коштів та іншого майна ПФЛ є: 

4.1 річні заявкові внески; 

4.2 обов’язкові грошові внески; 

4.3 вступні внески; 

4.4 цільові внески; 

4.5 спонсорські внески; 
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4.6 пасивні доходи; 

4.7 добровільні пожертви, безповоротні фінансові допомоги, 
подарунки, спадщини у вигляді коштів та іншого майна, що 
надходять від фізичних та юридичних осіб; 

4.8 кошти та інше майно, що надходять від ведення діяльності 
ПФЛ, направленої на досягнення мети, цілей та завдань ПФЛ 
згідно з цим Статутом;   

4.9 інші надходження, не заборонені законодавством України. 

 
5. ПФЛ, для досягнення мети, цілей та завдань ПФЛ згідно з цим 

Статутом, самостійно і незалежно здійснює право володіння, 
користування та розпорядження коштами та іншим майном, що 
перебувають у її власності.  Правочини щодо розпорядження 
коштами та іншим майном від імені ПФЛ укладаються 
Президентом. Кошти використовують згідно з кошторисом 
надходжень та витрат ПФЛ. Рішення щодо відчуження та передачі  
майна приймається Президентом за погодженням з Центральною 
Радою. 
 

6. ПФЛ відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном 
та коштами. 

 

7. ПФЛ не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.  
 

8. Клуби, члени ПФЛ, не несуть відповідальності за зобов’язаннями 
ПФЛ.  

 

9. Держава не відповідає за зобов’язаннями ПФЛ, а ПФЛ не 
відповідає за зобов’язаннями держави. 

 
Стаття 30. Використання доходів (прибутків) 

 
1. За результатами діяльності ПФЛ може отримувати доходи 

(прибутки), що використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання ПФЛ, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 
2. Забороняється розподіл отриманих в результаті діяльності ПФЛ 

доходів (прибутків) або їх частини серед членів ПФЛ (учасників у 
розумінні Цивільного кодексу України), працівників (крім оплати 
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їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 
органів управління ПФЛ та інших пов’язаних з ними осіб. 

 

Стаття 31. Аудиторська перевірка 

 
1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю, перевірку та 

підтвердження річних звітів і бухгалтерських балансів ПФЛ 
здійснює аудиторська компанія або аудитор, які не є пов’язаними 
особами з ПФЛ, її клубами та посадовими особами. 
 

2. Аудиторську компанію або аудитора визначає Центральна Рада. 
 

3. Аудиторська компанія або аудитор подають фінансовий звіт 
Конференції ПФЛ. 

 
4. Аудиторська перевірка проводиться щорічно. Аудиторська 

перевірка може проводитись за дорученням Конференції або на 
вимогу Центральної Ради. 

 
5. Аудитор або аудиторська компанія при проведенні перевірки має 

право вимагати надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських 
та інших документів, а також особистих пояснень від посадових 
осіб клубів, що входять до складу ПФЛ, працівників адміністрації 
ПФЛ. 
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Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 32. Припинення діяльності 

1. Припинення діяльності ПФЛ здійснюється відповідно до 
Цивільного кодексу України та  Закону України «Про реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», шляхом реорганізації або ліквідації. 

2. Реорганізація ПФЛ здійснюється за рішенням Конференції 
відповідно до сього Статуту та законодавства. 

3. Ліквідація ПФЛ здійснюється: 

3.1 за рішенням Конференції, якщо за нього проголосує не менше, 
ніж 3/4 від загальної кількості делегатів від клубів, які беруть 
участь у Конференції; 

3.2 рішенням суду (примусова ліквідація); 

3.3 в інших випадках визначених законодавством. 

4. У разі припинення ПФЛ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) активи ПФЛ передаються одній 
або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 
зараховуються до доходу бюджету. 

5. У разі ліквідації ПФЛ за рішенням Конференції, її майно, активи та 
пасиви передаються неприбутковій юридичній особі визначеній 
Конференцією відповідно до Статуту та законодавства. 

6. У разі примусової ліквідації ПФЛ її майно, активи та пасиви 
передаються неприбутковій юридичній особі відповідно до Статуту 
та законодавства. 

7. Після ліквідації або реорганізації майно, активи та пасиви ПФЛ за 
жодних обставин не можуть бути розподілені між членами ПФЛ. 

8. ПФЛ вважається такою, що припинила свою діяльність, з дати 
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. 

 

Стаття 33. Питання, що не визначені у статуті 

 

Конференція та Центральна Рада  правомочні приймати рішення з 
усіх питань, що не визначені цим Статутом. Такі рішення приймаються 
згідно з існуючими положеннями ФІФА, УЄФА, УАФ та законодавством 
України. 
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Стаття 34. Набуття Статутом чинності 

 Статут у новій редакції прийнятий Позачерговою Конференцією 
ПФЛ із застосуванням при її проведенні процедур та норм, що 
стосуються Звітно-виборної Конференції 29 вересня 2020 року у  
м. Києві і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.    

 

 

       Президент ПФЛ                                                            О.В. Каденко 




