
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 15 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

 
м. Київ, пров. Музейний, 2-б 6 грудня 2012 року 

Початок роботи об 1100 год. 

Порядок денний 
 

1. Про підсумки осінньої частини змагань серед команд клубів ПФЛ сезону  
2012-2013 років. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

2. Про внесення змін  до статутних та регламентних документів ПФЛ у відповідності 
до рішення Виконкому ФФУ від 3 вересня 2012 року № 8. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

3. Про зміни до статті 52 Регламенту Всеукраїнських змагань серед команд клубів 
ПФЛ сезону 2012-2013 років у відповідності до Директиви КДК ФФУ від  
5 листопада 2012 року про порядок обліку дисциплінарних санкцій, що 
застосовуються арбітром під час проведення матчів. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

4. Про подальшу маркетингову діяльність ТОВ «Ліга Футбол». 

Інформація директора ТОВ «Ліга Футбол» Догадайла В. В. 

5. Про співпрацю з ТОВ «Видавничий дім «Український футбол». 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

6. Різне. 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про підсумки осінньої частини 
змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років». 

Постановили: 

1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

2. Адміністрації ПФЛ:  

2.1. Утворити робочу групу з розроблення документів та у термін до 30 березня 
2012 року підготувати проекти: 

– Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ 
сезону 2013-2014 років (далі - Регламент); 
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– плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
ПФЛ сезону 2013-2014 років; 

– змін та доповнень до Статуту ПФЛ. 

2.2. Доручити першому віце-президентові ПФЛ, президентові ФК «Скала» Стрий 
Кмітю М. І. та віце-президентові ПФЛ, віце-президентові ФК «Полтава» 
Полтава Пожечевському В. О. провести з клубами другої ліги аналітичну 
роботу щодо визначення можливих форматів змагань серед команд клубів 
другої ліги ПФЛ у сезоні 2013-2014 років, узагальнити інформацію та надати 
проект на розгляд Центральній Раді з наступним затвердженням 
Конференцією. 

2.3. У термін до 30 березня 2013 року вивчити можливість проведення змагань 
серед команд U-19 клубів першої ліги у наступних сезонах та підготувати 
пропозиції на розгляд Центральній Раді. 

2.4. Робочій групі з розроблення Регламенту: 

– взяти до уваги пропозиції учасників нарад першої та другої ліг стосовно 
внесення відповідних змін до порядку проведення заявки клубів з 
урахуванням результатів нарад з ФФУ стосовно утворення Єдиної бази 
даних; 

– опрацювати питання стимулювання клубів через застосування 
дисциплінарних санкцій та внести до Регламенту положення про 
надання клубами фінансових гарантій стосовно забезпечення 
безперервної участі команд у змаганнях та своечасної сплати внесків. 

2.5. У термін до 30 березня 2013 року розробити проект змін до Статуту ПФЛ в 
частині скасування Рад ліг, їхніх повноважень та введення нових робочих 
органів першої та другої ліг, узгодити та надати на розгляд Центральній Раді 
з наступним затвердженням Конференцією ПФЛ. 

2.6. Проводити систематичну роботу з клубами та глядачами з питань 
забезпечення громадського порядку та безпеки під час змагань, у тому числі 
шляхом організації протягом лютого 2013 року заходів з обміну досвідом 
провідних клубів ПФЛ та Прем’єр-ліги. 

2.7. Налагодити постійну співпрацю з ФФУ, ААФУ та регіональними федераціями 
з поєднання зусиль з метою створення економічної та інфраструктурної 
основи для розвитку професіонального та аматорського футболу. 

2.8. Продовжити участь у розробленні проекту Закону України «Про протидію 
досягненню фіксованих (договірних) результатів та іншим правопорушенням 
у сфері футболу». 

2.9. Підготувати та провести у першому кварталі 2013 року семінар з керівниками 
клубів щодо питань менеджменту та маркетингу. 

2.10. Спільно з Комітетом ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань 
провести у січні-лютому 2013 року навчання тренерів стюардів для клубів 
першої та другої ліг. 

3. Президентові ПФЛ на виконання пункту 11 розділу VI Договору про організацію та 
проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних клубів 
«Професіональна футбольна ліга України» сезону 2012-2013 років підготувати звіт 
про підсумки осінньої частини змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-
2013 років та надати на розгляд Виконкому ФФУ. 
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4. Зобов’язати клуби МФК «Миколаїв» Миколаїв, «Динамо» Хмельницький, 
«Жемчужина» Ялта, СКА Одеса погасити заборгованість перед ПФЛ по річних 
заявкових та інших обов’язкових грошових внесках в строк до  
20 грудня 2012 року.  

5. У разі невиконання пункту 4 цієї постанови поставити питання в установленому 
порядку щодо застосування до клубів-боржників дисциплінарних санкцій аж до 
позбавлення Атестату на право участі у змаганнях серед команд професіональних 
клубів. 

6. Адміністрації ПФЛ у термін до 20 січня 2013 року підготувати пропозиції щодо 
зменшення розміру третьої частини заявкового внеску на участь у змаганнях та 
надати на розгляд Центральній Раді. 

7. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

 ІІІ. Слухали: 

 Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про внесення змін  
до статутних та регламентних документів ПФЛ у відповідності до рішення Виконкому 
ФФУ від 3 вересня 2012 року № 8». 

 
Постановили: 

8. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

9. Зміни до Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років у відповідності до 
рішення Виконкому ФФУ від 3 вересня 2012 року № 8 щодо ліквідації 
Дисциплінарного комітету ПФЛ – затвердити (матеріали додаються). 

10. Зміни до Договору про організацію та проведення Всеукраїнських змагань  серед 
команд Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» 
сезону 2012-2013 років у відповідності до рішення Виконкому ФФУ від 3 вересня 
2012 року № 8 щодо ліквідації Дисциплінарного комітету ПФЛ – затвердити 
(матеріали додаються). 

11. Зміни до Статуту ПФЛ у відповідності до рішення Виконкому ФФУ від 3 вересня 
2012 року № 8 щодо ліквідації Дисциплінарного комітету ПФЛ – узгодити та надати 
на затвердження черговій Конференції ПФЛ (матеріали додаються). 

12. Адміністрації ПФЛ у термін до 20 січня 2012 року укласти з ФФУ Додаткову угоду 
до Договору про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 
2012-2013 років у відповідності до пункту 11 цієї Постанови. 

13. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

ІV. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про зміни до  
статті 52 Регламенту Всеукраїнських змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-
2013 років у відповідності до Директиви КДК ФФУ від 5 листопада 2012 року про 
порядок обліку дисциплінарних санкцій, що застосовуються арбітром під час 
проведення матчів». 

Постановили: 
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14. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

15. Зміни до статті 52 Регламенту у відповідності до Директиви КДК ФФУ від 5 
листопада 2012 року про порядок обліку дисциплінарних санкцій, що 
застосовуються арбітром під час проведення матчів – затвердити. 

16. Адміністрації ПФЛ у термін до 20 січня 2012 року надати Виконкому ФФУ на 
затвердження зміни до статті 52 Регламенту у відповідності до Директиви КДК 
ФФУ від 5 листопада 2012 року про порядок обліку дисциплінарних санкцій, що 
застосовуються арбітром під час проведення матчів. 

17. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д.  

V. Слухали: 

Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Догадайла В. В. «Про подальшу 
маркетингову діяльність ТОВ «Ліга Футбол». 

Постановили: 

18. Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Догадайла В. В. – взяти до відома. 

19. ТОВ «Ліга Футбол»: 

19.1. Продовжити діяльність стосовно реалізації комерційних прав ПФЛ, особливо 
в частині проведення переговорів з потенційними партнерами щодо 
реалізації статусів «Титульний спонсор», «Генеральний спонсор», 
«Офіційний спонсор» тощо. 

19.2. Підготувати та направити клубам обгрунтований пакет прав та рекламних 
послуг для можливої участі у роботі із залучення спонсорів 

20. Зобов’язати клуби першої ліги у термін до 20 березня 2013 року виконати вимоги 
Додатку № 4 до Регламенту (Положення про організацію трансляцій матчів 
чемпіонату України серед команд першої ліги) стосовно підготовки стадіонів до 
проведення телевізійних трансляцій. 

21. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на першого віце-
президента ПФЛ Шама І. А. 

VІ. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про співпрацю з 
ТОВ «Видавничий дім «Український футбол». 

Постановили: 

22. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

23. Доручити президетові ПФЛ укласти договір про співпрацю з ТОВ «Видавничий дім 
«Український футбол». 

24. Доручити керівникові відділу фінансового забезпечення та звітності Мамченко О. І. 
підготувати зміни до кошторису надходжень та витрат ПФЛ в частині додаткових 
видатків для оплати підписки для клубів на газету «Український футбол». 

25. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

  

 

 У різному: 
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 1. Слухали: 

 Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про заборгованість ФК 
«Оболонь» перед футболістами клубу» 

 

Постановили: 

1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

2. Доручити Адміністрації ПФЛ додатково вивчити питання стосовно заборгованості 
ФК «Оболонь» перед футболістами клубу за контрактними зобов’язаннями й 
інших питань фінансової діяльності клубу та за результатами направити 
матеріали до Комітету ФФУ з атестації футбольних клубів з клопотанням про 
позбавлення ФК «Оболонь» атестату на право участі у змаганнях серед команд 
професіональних клубів. 

3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Бальчоса М. В. 

 2. Слухали: 

 Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макрова С. Д. «Про виконання клубами 
ПФЛ вимог пункту 3 статті 35 Регламенту Всеукраїнських змагань серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років в частині надання для розгляду відеозапису 
матчу». 

Постановили: 

1. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. - взяти до відома. 

2. Адміністрації ПФЛ надіслати до клубів першої ліги циркулярного листа про 
необхідність безумовного виконання вимог статті 35 Регламенту в частині 
надання для розгляду відеозапису матчів. 

3. Клубам першої ліги в строк до кінця січня 2013 року надати до ПФЛ відеозаписи 
мачів осінньої частини сезону 2012-2013 років. 

4. Робочій групі з розроблення проекту Регламенту сезону 2013-2014 років вивчити 
питання стосовно нового порядку надання відеозаписів клубами другої ліги у 
контексті співпраці з Комітетом арбітрів ФФУ з питань дотримання клубами 
принципів Fair Play під час проведення матчів. 

5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

3. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макрова С. Д. «Про виконання 
клубами ПФЛ вимог пункту 28 статті 17 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів». 

Постановили: 

1. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. - взяти до відома. 

2. Зобов’язати клуби ПФЛ у випадку дострокового розірвання контракту з 
футболістом (договору на спортивну підготовку), або зміну строку його дії, або 
його призупинення у разі переходу футболіста в інший клуб на правах оренди 
письмово повідомляти ПФЛ не пізніше 7 (семи) діб та надавати відповідні 
підтверджуючі документи для обліку. 
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3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

 4. Слухали: 

  Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про офісне приміщення для 
Адміністрації ПФЛ». 

Постановили: 

1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

2. Доручити Адміністрації ПФЛ у термін до 15 січня 2013 року провести моніторинг 
щодо можливої оренди іншого офісного приміщення. 

3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

 

 5. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про надання матеріальної 
допомоги Авдишу Заї Зедовичу». 

Постановили: 

У зв’язку з тяжким захворюванням надати Авдишу З.З. матеріальну допомогу у 
розмірі 5 (п’ять) тисяч гривень. 

 

 

 


