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Ми, засновники (учасники) Асоціації футзальних клубів України 

«Екстра-Ліга» (надалі - АФКУ), усвідомлюючи головну мету, цілі та 

завдання утворення АФКУ, прагнучи підвищити рівень престижу 
змагань з футзалу в Україні та забезпечити повну фінансову 
самостійність і стабільність АФКУ, яка сприятиме перетворенню її на 
рівноправного суб’єкта європейського футзалу, керуючись 
положеннями Статуту АФКУ, приймаємо даний Меморандум про 

етику, повагу та ділову репутації Асоціації футзальних 

клубів України «Екстра-Ліга» (надалі – Меморандум) про наступне: 
 
 

1. Асоціація футзальних клубів України «Екстра-Ліга», її 
засновники (учасники) несуть особливу відповідальність за цілісність і 

добре ім'я футзалу найвищої кваліфікації в Україні.  

 
2. Засновниками (учасниками) на АФКУ покладено завдання 

оберігати репутацію як самої АФКУ та її засновників (учасників), так і 
українського футзалу в цілому, від негативного впливу, якого можуть 
завдати аморальні методи і дії (бездіяльність), що суперечать етичним 

принципам, звичаям ділового обороту та правилам ділової репутації. 
 

3. У відповідності до Статуту АФКУ даний Меморандум є 
обов’язковим і його дія розповсюджується на усіх офіційних осіб 
(керівників, тренерів, гравців, клуби, команди, юридичні особи-
засновників (учасників) АФКУ, працівників Секретаріату АФКУ та ін.) 

та партнерів АФКУ, які безпосередньо та/чи опосередковано беруть 
участь та/чи задіяні у змаганнях чи проведенні інших заходів під 

егідою АФКУ. 
 

4. Маючи статус і беручи на себе права та обов'язки офіційної 
особи чи партнера, останні зобов'язуються відповідати за 

дотримання положень цього Меморандуму, Принципів футболу 
(футзалу) УЄФА та Правил гри у футзал ФІФА. 
 

5. Офіційні особи та партнери повинні усвідомлювати значення 
своїх дій, функцій і обов'язків, а також нести відповідальність, 
пов'язану з їх виконанням. Вони зобов'язані своєю поведінкою 

підтримувати і заохочувати всі цілі АФКУ, а також  всіляко 
перешкоджати будь-яким діям чи бездіяльності, що можуть нанести 

шкоду меті, цілям, діловій репутації, престижу та імені АФКУ.  
 

6. Офіційні особи та партнери зобов'язані виявляти лояльність та 
повагу щодо АФКУ і клубів-засновників (учасників) АФКУ. 

 
7. Під час виконання своїх функцій, офіційні особи та партнери 

зобов'язані бездоганно вести себе з точки зору етики, їх діяльність 
повинна вселяти довіру третіх осіб. 
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8. Офіційним особам забороняється будь-яким чином зловживати 

своїм становищем в рамках своєї діяльності, завдавати своїми діями 
чи бездіяльністю шкоди діловій репутації АФКУ та/чи засновникам 
(учасникам) АФКУ. 
 

9. Офіційні особи та партнери повинні чесно, гідно і 

респектабельно представляти АФКУ, її ділову та офіційну позиції. 
 

10. Офіційні особи повинні бути бездоганними з точки зору 
чесності і непідкупності по відношенню до державних установ, 
організацій, асоціацій та національних і міжнародних утворень з тим, 
щоб захищати інтереси і мету діяльності АФКУ. 

 

11. Офіційні особи, гравці і тренери ніколи не повинні допускати 
порушення спортивних принципів та Правил гри. 
 

12. Дискримінації з точки зору етики, расових відносин, культури, 
політики, релігії чи мови конкретної особи - забороняються. 

 
13. Під час виконання своїх функцій офіційні особи та партнери 

повинні уникати виникнення будь-яких ситуацій, які можуть 
викликати зіткнення інтересів. Зіткнення інтересів має місце, якщо 
офіційні особи чи партнери отримують особисту вигоду, яка 
перешкоджає чесному, неупередженому і цілеспрямованому 

виконанню ними своїх обов'язків, а також у випадках, коли позиції 
таких осіб суперечать офіційній позиції АФКУ та ставлять під загрозу 

цілі та мету її діяльності.  
 

14. Офіційні особи повинні реалізовувати свої права та виконувати 
свої обов'язки абсолютно лояльно, зокрема, щодо АФКУ, клубів-

засновників (учасників) та ділових партнерів АФКУ. 
 

15. Відповідно до функцій і принципів лояльності, офіційні особи та 
партнери повинні зберігати конфіденційність будь-якої інформації, 
отриманої в період виконання ними своїх обов'язків.  
 

16. Оприлюднення інформації та думок має здійснюватися 
відповідно до мети, завдань і цілей АФКУ та клубів-засновників 

(учасників) АФКУ. Розголошення офіційними особами чи діловими 
партнерами неофіційної та/або неперевіреної інформації, а також 
висловлення необґрунтованих припущень щодо діяльності АФКУ – не 
допускається.   

 
17. Офіційні особи зобов'язані повідомляти про будь-які дії, що 

свідчать про порушення правил поведінки, передбачених цим 
Меморандумом. 
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18. Особи винні у порушенні вимог та принципів, передбачених 

цим Меморандумом – несуть відповідальність перед АФКУ, клубами-
засновниками (учасниками) АФКУ у відповідності до Дисциплінарних 
правил ФФУ, регламентних та інших документів АФКУ. Рішення про 
застосування відповідальності виносить Дисциплінарно-правова 
комісія АФКУ. Рішення Дисциплінарно-правової комісії про 

застосування відповідальності до осіб, винних у порушенні норм та 
принципів цього Меморандуму є остаточним та таким, що не 
підлягає оскарженню.  
 

19. Для вивчення, аналізу та з метою об’єктивного прийняття 
рішень Дисциплінарно-правова комісія АФКУ має право залучати 

експертні оцінки, використовувати інформацію та матеріали 

спеціалізованих організацій та здійснювати запити до усіх суб’єктів 
АФКУ 

 
20. Цей Меморандум застосовується до всіх відносин, що мають 

місце після дати набуття ним чинності. 

 
 

 

 


