УГОДА
про лояльність
м.Харків

«

»

20

р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авангард» Харків», далі по тексту – Клуб, в
особі Генерального директора Лінке Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, з
однієї сторони, та фізична особа
,
(вказати прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, телефон).

яка діє за власним бажанням та на свій розсуд, або представник юридичної особи будь-якої
форми власності _________________________________________________________________,
(вказати назву юридичної особи, телефон, прізвище, ім’я та по батькові представника)

який діє на підставі Статуту, угоди, наказу, з іншої сторони, далі по тексту – Член Клубу,
які в подальшому разом іменовані Сторони, уклали цю Угоду про лояльність (надалі за
текстом – Договір) про таке.
1. ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Лояльність – це доброзичливе, поважне відношення до Клубу, його керівників,
співробітників, засновників(учасників), інших Членів Клубу, вболівальників, офіційних
осіб, арбітрів, журналістів, інших осіб, чия діяльність пов’язана з футболом. Це дотримання
існуючих норм, правил та інструкцій, регламентів і традицій, існуючих у футболі, навіть
якщо ви не згодні з ними.
2. КЛУБНА ПЛАТФОРМА ПОЛІТИКИ ЛОЯЛЬНОСТІ
2.1. Прозора і чітка система управління; кожен має точно знати свою зону компетенції та
відповідальності.
2.2.Конкурентоспроможність у веденні справ, розвиток почуття і можливість пишатися
своєю роботою, досягненнями свого Клубу і перспективами його розвитку.
2.3. Відверті стосунки і повага до працівників Клубу, Членів Клубу, постійна увага до
інтересів Клубу.
2.4. Чесні взаємовідносини, взаємна повага та довіра.
2.5. Забезпечення можливостей усім Членам Клубу для особистого і професіонального
розвитку та діяльності, об’єктивна оцінка внеску кожного в спільну справу.
2.6. Дотримання процедури і регламенту спільної діяльності, можливість контролю за
роботою та забезпечення права на об’єктивну і конструктивну критику.
2.7. Глибоке розуміння спільної відповідальності за справи Клубу і футболу, пріоритету
спортивної діяльності над іншими видами діяльності та впровадження в повсякденне життя
клубних принципів діяльності.
2.8. Повага до своєї діяльності, діяльності інших Членів клубу та співробітників. Футбол
взагалі не можна уявити без шани. Пошана до футболу, цілісності та непереривності
змагань, різноманіття, благородства, здоров'я футболістів і тренерів, Правил гри, арбітрів,
суперників і уболівальників.
2.9. Неприйняття проявив расизму, ксенофобії, жорстокості. Футбол об'єднує людей і
змушує їх забувати про відмінності. Під формою не видно кольори шкіри, і для нас так
повинно бути завжди. Расизм і будь-які інші форми дискримінації неприйнятні. Ми не
будемо терпіти насильства ні на полі, ні на трибунах. Футбол повинен служити прикладом
чесності і поваги. Тому ми всіляко підтримуємо програму «RЕSPECT».
2.10. Дотримання всіма Членами Клубу і Клубом у цілому, правил чесної гри у фінансових
питаннях, що повинно забезпечувати і вести до прозорості і відповідальності щодо
фінансових питань, що у свою чергу допоможе захистити спортивну складову футболу і сам
Клуб. Це дозволить запобігти зловживанням або недобросовісному відношенню до власного
майбутнього, нарощувати борги і у результаті опинитися на межі банкрутства або зникнути.
2.11. Керуватися при вирішенні будь-якого питання в першу чергу інтересами футболу і
Клубу: футбол - спочатку гра, а вже лише потім – продукт, спочатку спорт, а вже потім –
ринок, спочатку шоу, а лише потім - бізнес.
2.12. Слідування основам добросовісного управління, а саме: дотримання принципів
відвертості, демократії, прозорості та відповідальності. Запобігання диктаторству. Клуб, як

об’єднання професіоналів, зберігає за собою керівну роль, але при цьому діятиме у дусі
загальної згоди, для чого буде залучати до процесу ухвалення рішень усіх зацікавлених осіб
харківського футболу: представників регіональної федерації футболу, ліг, клубів,
футболістів, уболівальників,журналістів тощо).
2.13. Зацікавленість у тісніших відносинах з уболівальниками, без яких би професійного
футболу не існувало.
3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Предметом цієї Угоди є врегулювання правовідносин між Клубом та Членом Клубу
щодо дотримання кожним лояльності з метою більш повної участі у різноманітній
діяльності Клубу задля затвердження принципів взаємної поваги й підтримки та задля
досягнення на цій основі високих спортивних результатів.
4. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА КЛУБУ
Кожний Член Клубу зобов’язаний:
4.1. Всюди і завжди, при будь-яких обставинах проявляти доброзичливе, поважне
відношення до Клубу, його керівників, співробітників, засновників(учасників),інших Членів
Клубу, вболівальників, офіційних осіб, арбітрів, журналістів та інших осіб, чия діяльність
пов’язана з футболом.
4.2. Бути вірним принципам і ідеям розвитку Клубу, футболу та підтримувати його важливу
соціальну функцію.
4.3. Під час роботи в комісіях приймати рішення на демократичній основі з попереднім
обговоренням з зацікавленими особами та намаганням завжди досягати консенсусу з
урахуванням професіональних застережень.
4.4. Проявляти турботу щодо потреб Клубу й повагу до всіх причетних до спільної справи.
4.5. Вважати основою своєї діяльності спільну мету, спільні справи, прозорість і чесність у
взаємовідношеннях, повагу і взаєморозуміння з Клубом, його співробітниками, іншими
Членами Клубу та всіма причетними до футболу.
5. ОБОВЯЗКИ КЛУБУ
5.1. Клуб зобов’язується:
а) створити належні умови для існування різноманітних форм участі Членів Клубу в
роботі і справах Клубу, як представників колективних членів, громадських організацій так і
індивідуальних Членів Клубу.
б) надавати Члену Клубу інформацію про стан роботи, фінансову діяльність, інші
відомості, продукти, послуги, заходи та акції, що можуть його зацікавити,у терміни і спосіб
погоджений Сторонами.
в) розробити спільно з зацікавленими Членами Клубу регламент і процедуру
роботи клубних комісій. г) виконувати взяті на себе зобов’язання з привілеїв
і пільг Членам Клубу.
д) всюди і завжди підтримувати авторитет Члена Клубу, захищати його законні права
та інтереси.
5.2. Клуб гарантує об’єктивний розгляд заяв, скарг, зауважень і пропозицій Членів Клубу.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1.Член Клубу несе відповідальність за:
а) порушення договорів і угод з Клубом, невиконання вимог регламентів, правил,
положень, які введені у дію у відповідності до Статутів ФІФА, УЄФА, ФФУ, регіональної
федерації, професійних ліг щодо правил поведінки до, під час або після матчу або вимог
чинного законодавства;
б) навмисну шкоду Клубу з порушенням принципів лояльності.
6.2. Клуб має право на відшкодування заподіяних матеріальних і/або інтелектуальних
збитків, поновлення прав та ділової репутації, спростування неправдивої інформації тощо
згідно з чинним законодавством.
6.3. Клуб несе відповідальність згідно з нормативно-регламентними документами ФФУ
і чинним законодавством.

7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту згоди Члена Клубу у
якості підпису на паперовій версії тексту Договору або особистої позначки у електронній
версії тексту Договору перед продовженням процедури вступу до членства в Клубі та діє
протягом терміну з моменту його укладення до виходу або виключення з членства у Клубі.
7.2. Зобов’язання та відповідальність юридичної особи - Члена Клубу за цим Договором
зберігають чинність для усіх його правонаступників.
7.3. Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або у зв’язку з ним,
у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання
недійсним, підлягають вирішенню у межах Клубу, комісій, визначених Клубом. Якщо всі
можливості розв’язання спору будуть вичерпані без результату, спір має розглядатися в
органах футбольного правосуддя ФФУ і лише після цього у суді.
7.4. Цей Договір викладений в письмовій та електронній версії і має однакову силу для
Сторін. На вимогу Сторони він може бути наданий у письмовому вигляді.
7.5. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можлива тільки за згодою обох
Сторін.
7.6. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі.
7.7.Цей Договір може бути розірваний за бажанням однієї зі Сторін.

З положеннями Договору згоден:
КЛУБ

ЧЛЕН КЛУБУ

Лінке Володимир Іванович

_________________________
(підпис, дата)

___________________________
(підпис або відмітка про згоду, дата)

