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ДОГОВІР
Про організацію та проведення Всеукраїнських змагань
серед команд Об'єднання футбольних клубів
"Професіональна футбольна ліга України"
сезону 2009-2010 років.
Всеукраїнська спортивна громадська організація "Федерація футболу України"
(далі - Федерація) в особі президента Суркіса Г. М. та Об'єднання футбольних клубів
"Професіональна футбольна ліга України" (далі - ПФЛ) в особі президента Сироти С. А.,
іменовані далі Сторонами,
-

усвідомлюючи важливе значення розвитку та популяризації футболу;

-

поважаючи юридичний статус, і повноваження Сторін;

-

прагнучи до створення оптимальних умов для реалізації практичних завдань з
організації і проведення Змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ та
Датагруп Кубку України з футболу (до 1/16 фіналу) (далі - Змагання);

-

визнаючи принципи, статутні та регламентні норми і правила Міжнародної
федерації футбольних асоціацій (далі – ФІФА), Союзу європейських
футбольних асоціацій (далі – УЄФА) та необхідність спільної узгодженої
діяльності в інтересах вітчизняного футболу;

-

керуючись законодавством України, статутами ФФУ та ПФЛ уклали цей
Договір про наступне.
I. Загальні положення

1.

2.

Сторони виходять з того, що у відповідності до статті 10 Статуту ФІФА і статті 5
Статуту УЄФА в кожній країні визнається тільки одна національна федерація
футболу. ФФУ є єдиною національною федерацією, визнаною державою, ФІФА та
УЄФА, яка відповідає за розвиток футболу в країні і має право представляти її в
ФІФА, УЄФА, інших спортивних інституціях та в міжнародних спортивних змаганнях,
а також має виключне право на організацію і проведення національних спортивних
змагань (Свідоцтво №53 від 16 грудня 2004 р. Державного комітету України з
фізичної культури і спорту).

ПФЛ є колективним членом Федерації, об'єднує професіональні футбольні клуби
першої та другої ліг, представляє і захищає їх законні права та інтереси, діє від
Від ФФУ
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імені клубів у відносинах з Федерацією, які виникають з приводу організації і
проведення змагань.
3.

Професіональні футбольні клуби першої та другої ліг України є членами ПФЛ,
визнають юрисдикцію ФІФА, УЄФА та ФФУ і діють у взаємовідносинах з ФФУ
безпосередньо через керівництво ПФЛ.

4.

Мета, цілі та завдання діяльності ПФЛ визначаються статутами ФФУ та ПФЛ.

5.

Відносини Сторін, пов'язані з організацією та проведенням змагань, регулюються
цим Договором, "Регламентом всеукраїнських змагань з футболу серед команд
ПФЛ" (далі – Регламент) та іншими нормативними і регламентними документами
ФІФА, УЄФА та ФФУ.
II. Предмет договору
Предметом Договору є:

1.

Поєднання зусиль і співробітництво
професіонального футболу в Україні.

Сторін

для

подальшого

розвитку

2.

Організація та проведення Змагань: першостей України серед команд клубів ПФЛ;
Датагруп Кубку України з футболу (до 1/16 фіналу).

3.

Питання, пов’язані з передачею ФФУ частини своїх повноважень з організації та
проведення Змагань.
III. Взаємовідносини Сторін

1.

Сторони діють на підставі своїх статутів, прийнятих в установленому порядку.

2.

Всі взаємовідносини Сторін, які пов’язані з організацією та проведенням змагань
регулюються цим Договором, Статутом, нормативними і регламентними
документами ФФУ та Регламентом.

3.

ФФУ передає, а ПФЛ приймає від ФФУ повноваження з організації та проведення
Змагань.

4.

ФФУ здійснює загальне керівництво Змаганнями.

5.

ПФЛ здійснює безпосередньо організацію, проведення та оперативне управління
Змаганнями.
IV. Повноваження ФФУ
Затверджує:

1.

Нормативні і регламентні документи.

2.

Структуру та календарі змагань, з урахуванням офіційних і товариських матчів
національних збірних команд.

3.

Дисциплінарні правила ФФУ.

4.

Положення «Про атестацію футбольних клубів України».

5.

Склади комітетів і комісій ФФУ, які пов’язані з проведенням змагань серед команд
клубів ПФЛ (після відповідних консультацій з ПФЛ).

6.

Списки делегатів, арбітрів та асистентів арбітра для проведення матчів на кожне
коло змагань після узгодження їх з ПФЛ.

Від ФФУ
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Провадить:
7.

Методичний супровід і нагляд за дотриманням особами, які задіяні або працюють у
футболі, законодавства України, статутних і регламентних документів ФІФА, УЄФА
та ФФУ, у тому числі за правочинністю рішень, прийнятих Дисциплінарним
комітетом ПФЛ (далі – ДК ПФЛ) і здійснює футбольне правосуддя стосовно
колективних членів ФФУ.

8.

Атестування клубів ПФЛ та видачу атестата про відповідність клубу вимогам
Положення «Про атестацію футбольних клубів України» і надання права участі в
змаганнях.

9.

Допінг-контроль футболістів клубів ПФЛ у ході змагань та в позазмагальні періоди.

10. Реєстрацію футболістів та видачу «Паспорта футболіста».
11. Заходи з відбору, підготовки та підвищення кваліфікації арбітрів, асистентів арбітра
і делегатів ФФУ.
12. Призначення арбітрів, асистентів арбітра, інспекторів і делегатів для проведення
матчів змагань ПФЛ та контроль їх діяльності.
13. Укладання цивільно-правових договорів з делегатами, інспекторами, арбітрами та
асистентами арбітрів на проведення Змагань.
14. Оплату праці за проведення матчів у Змаганнях арбітрам, асистентам арбітра,
четвертим арбітрам і делегатам ФФУ, у тому числі витрат на проїзд до місця
проведення матчів і в зворотному напрямку крім матчів команд другої ліги у
контексті пункту 16 розділу V Договору.
15. Заходи з підготовки, атестації та перепідготовки тренерських кадрів та інших
працівників клубів ПФЛ.
16. Методичний супровід та контроль за навчально-тренувальним процесом в
професіональних і дитячо-юнацьких командах клубів ПФЛ.
Забезпечує:
17. Розроблення та видавництво науково-методичної та інформаційно-аналітичної
літератури.
18. Переклад, друкування та надання ПФЛ статутних, регламентних та інших
документів ФІФА та УЄФА.
19. Методичний супровід та нагляд за дотриманням ПФЛ та її клубами статутних,
регламентних і нормативних документів ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо організації та
проведення змагань.
V. Повноваження ПФЛ
Провадить:
1.

Розроблення проектів Регламенту структури та календарів змагань (з урахуванням
офіційних і товариських матчів національних збірних команд) і подання на
затвердження Виконкому ФФУ.

2.

Безпосередню організацію, проведення та оперативне управління Змаганнями у
відповідності до вимог нормативних і регламентних документів ФІФА, УЄФА, ФФУ
цього Договору та Регламенту.

3.

Заявку (допуск) команд для участі у Змаганнях.

Від ФФУ
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4.

Участь у формуванні складів та роботі комітетів і комісій ФФУ, пов’язаних з
проведенням Змагань.

5.

Реєстрацію трудових договорів (контрактів) футболістів, тренерів та інших
посадових осіб клубів, внутрішніх трансферних договорів (контрактів) щодо
компенсаційних виплат у відповідності до регламентних норм.

6.

Затвердження списків призначень арбітрів, асистентів арбітра, інспекторів та
делегатів ФФУ для проведення матчів між командами ПФЛ першим віцепрезидентом, виконавчим директором ФФУ та виконавчим директором ПФЛ.

7.

Утворення комітетів, комісій та спеціальних робочих груп для виконання статутних
завдань ПФЛ.

8.

Прийняття рішень щодо зміни дати та часу початку матчів.

9.

Реєстрацію результатів та технічних показників матчів.

10. Аналіз порушень Регламентних і статутних норм, здійснених фізичними та
юридичними особами в структурі ПФЛ.
11. Розгляд ДК ПФЛ справ по суті спорів спортивного характеру та порушень,
здійснених фізичними та юридичними особами, які працюють або задіяні в структурі
ПФЛ та застосування дисциплінарних санкцій у відповідності до Дисциплінарних
правил ФФУ.
12. Забезпечення виконання клубами рішень Органів здійснення футбольного
правосуддя ФФУ, дотримання ними статутних і регламентних документів ФІФА,
УЄФА, ФФУ та ПФЛ, Правил гри при проведенні змагань та контролює їх у межах
компетенції, визначеної статутами ФФУ, ПФЛ та цим Договором.
13. Систематичну роботу із вболівальниками клубів з метою недопущення порушень
громадського порядку та безпеки на стадіонах до, під час та після матчів.
14. Визначення та затвердження розмірів вступних, колективних, членських, заявкових
та інших внесків клубів.
15. Затвердження розмірів та оплати праці за проведення матчів у змаганнях ПФЛ
арбітрам, асистентам арбітра, четвертим арбітрам, інспекторам і делегатам, у тому
числі витрат на проїзд до місця проведення матчів і в зворотному напрямку крім
матчів команд другої ліги у контексті пункту 16 цього розділу Договору.
16. Накопичення грошових коштів, що надійшли до ПФЛ у вигляді внесків від клубів та
перерахування на р/р ФФУ для фінансування оплати праці за проведення матчів у
Змаганнях арбітрам, асистентам арбітра, четвертим арбітрам і делегатам, у тому
числі витрат на проїзд до місця проведення матчів команд першої ліги і в
зворотному напрямку – відповідно до встановлених Центральною радою ПФЛ норм.
17. Оплату навчально-тренувальних і навчально-методичних заходів з підготовки
арбітрів, асистентів арбітра та делегатів, які проводять матчі Змагань, у тому числі
– проживання, харчування та інші необхідні витрати, передбачені відповідними
кошторисами;
Зазначені кошти щомісячно перераховуються на розрахунковий рахунок ФФУ.
Витрати арбітрів, асистентів арбітра та делегатів на проїзд до місця
проведення матчів команд другої ліги і в зворотному напрямку відшкодовують
клуби-господарі поля другої ліги на місці проведення змагань.
18. Видачу футболістам та офіційним особам клубу, внесеним до заявкового листа
клубу, «Посвідчення учасника змагань ПФЛ сезону 2009-2010 років».
Від ФФУ
Від ПФЛ
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VI. Спільні повноваження ФФУ та ПФЛ
ФФУ спільно з ПФЛ забезпечують:
1.

Розроблення довгострокових програм розвитку професіонального футболу в
Україні.

2.

Підготовку нормативних і регламентних документів, структури та календарів
змагань.

3.

Контроль за якістю проведення матчів, виявляють факти неякісного арбітражу або
упереджених дій арбітрів, асистентів арбітра, інспекторів та делегатів ФФУ.

4.

Формування списків делегатів, інспекторів ФФУ, арбітрів та асистентів арбітра для
проведення матчів у змаганнях ПФЛ.

5.

Підготовку переліку дисциплінарних санкцій та розмірів обов’язкових грошових
внесків, які застосовуються до клубів, їх офіційних осіб та інших працівників.

6.

Нагородження переможців і призерів змагань.

7.

Контроль за забезпеченням клубами громадського порядку та безпеки на стадіонах
до, під час та після матчів.

8.

Випуск спільних прес-релізів.

9.

Організацію та проведення заходів з підготовки, перепідготовки та атестації
тренерських кадрів.
VII. Фінансові відносини

ФФУ та ПФЛ, за узгодженим спільним кошторисом, в рівних долях (частинах)
проводять оплату:
-

виготовлення нагородної атрибутики (кубки, медалі, дипломи і вимпели) для
переможців та призерів Змагань;

-

проведення допінг-контролю під час Змагань.
VIII. Відповідальність Сторін

ФФУ, ПФЛ та її клуби – при проведенні змагань несуть відповідальність за
дотримання власних статутів, вимог ФІФА, УЄФА, принципів чесної гри, цього Договору
та нормативних і регламентних документів.
IX. Спеціальні положення
1.

Футболісти, які викликані до національних збірних команд, знаходяться під
юрисдикцією ФФУ.

2.

Клуби можуть проводити міжнародні товариські та інші матчі, завчасно
повідомляючи про це ФФУ, однак такі матчі не повинні порушувати календарі
змагань або плани збірних команд.

3.

Змагання не можуть бути достроково закінчені або припинені за ініціативи однієї з
Сторін.

4.

Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок ФФУ за рішенням органів
футбольного правосуддя ФФУ від фізичних та юридичних осіб у вигляді
обов’язкових грошових внесків, за рішеннями Виконкому ФФУ спрямовуються на
розвиток футболу.

Від ФФУ

Від ПФЛ
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5.

Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок ПФЛ за рішенням ДК ПФЛ від
фізичних та юридичних осіб у вигляді обов’язкових грошових внесків, за рішеннями
Центральної ради ПФЛ спрямовуються до Стабілізаційного Фонду ПФЛ і
використовуються відповідно до «Положення про Стабілізаційний Фонд ПФЛ» за
рішенням Центральної Ради ПФЛ.

6.

ФФУ, ПФЛ, клуби та їх посадові особи беруть на себе зобов’язання дотримуватися
у взаємовідносинах між собою Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і
повага», не допускати дискредитації, грубих, некоректних дій або висловів на
адресу один одного, а також вирішувати всі питання шляхом офіційного листування
та переговорів на рівні своїх керівників. У випадку недосягнення згоди, сторони
керуються відповідними положеннями регламентних документів ФІФА, УЄФА, ФФУ,
а спірні питання, які можуть виникати між ФФУ і ПФЛ відносяться до виключної
юрисдикції органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ (стаття 54 Статуту
ФФУ). У разі виникнення питань, не передбачених Статутом ФФУ, остаточне
рішення приймається Виконкомом ФФУ, виходячи із принципів законності і
справедливості (стаття 56 Статуту ФФУ).

7.

Федерація, ПФЛ, клуби, їх офіційні особи та співробітники зобов'язані
дотримуватися правил Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра - дисципліна і повага»
- коректності у відносинах, не припускатися публічної дискредитації та грубих
висловів на адресу один одного.

8.

Складені відповідно до даного Договору додаткові угоди і протоколи стають
невід'ємною його частиною після підписання цих документів уповноваженими на це
особами від Федерації та ПФЛ і діють у відповідності до терміну дії даного
Договору, якщо інше не визначене у додатково підписаних документах.
X. Термін дії та додаткові умови Договору

1.

Цей Договір вступає в дію з моменту затвердження Виконкомом ФФУ та діє до
затвердження нового Договору.

2.

По закінченню терміну дії цього Договору ПФЛ має перевагу перед іншими особами
на право підписання його з ФФУ на новий термін за умови належного здійснення
нею наданих Договором повноважень.

3.

ПФЛ повинна письмово повідомити ФФУ про намір підписати новий Договір за 30
(тридцять) діб до закінчення терміну дії цього Договору.

4.

При підписанні Договору на новий термін його умови можуть бути змінені за згодою
Сторін.

5.

За згодою Сторін цей Договір може бути припинений до кінця терміну його дії.

6.

Будь-які зміни, доповнення або додатки до цього Договору повинні бути оформлені
в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це посадовими особами
Сторін.

7.

У випадку припинення діяльності однієї із Сторін клубом цього Договору визнається
його правонаступник.

8.

Договір складений у двох примірниках: по одному для кожної Сторони. Усі додатки
до Договору складають його невід’ємну частину.

Від ФФУ

Від ПФЛ

