
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 12 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

м. Київ,  
пров. Музейний, 2-б 

13 вересня 2011 року 
Початок роботи об 1100 год. 

 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про утворення Експертно-
консультативної комісії ПФЛ з питань арбітражу змагань серед команд ПФЛ». 

Постановили: 

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

2. Вважати утворення Експертно-консультативної комісії ПФЛ з питань арбітражу 
змагань серед команд ПФЛ недоцільним у зв’язку з тим, що це суперечить 
вимогам Конвенції УЄФА з навчання арбітрів та організації арбітражу в 
національних асоціаціях і Декларації про приєднання ФФУ до зазначеної 
Конвенції. 

 

ІІ. Слухали: 

 Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про співпрацю з ТК «Футбол» та 
створення єдиного пулу (пакету) прав на телетрансляцію матчів чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги». 

Постановили: 

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

4. Утворити єдиний пул (пакет) прав на трансляцію матчів чемпіонату України з 
футболу у складі команд першої ліги. 

5. ТОВ «Ліга Футбол» у термін до 30 листопада 2011 року провести переговори з  
ТК «Футбол» та укласти договір про співпрацю стосовно започаткування спільної 
програми щодо діяльності ПФЛ та трансляції матчів серед команд першої ліги, 
починаючи з 2012 року. 

6. Клубам першої ліги: 

6.1. У термін до 1 жовтня 2011 року укласти Договори приєднання щодо 
створення єдиного пакету комерційних та аудіовізуальних прав з 
маркетинговим партнером ПФЛ – ТОВ «Ліга футбол» строком на 4 (чотири) 
роки. 

6.2. Адміністрації ПФЛ спільно з ТОВ «Ліга Футбол» розробити Технічний 
регламент організації та проведення телетрансляцій, у термін до 30 
листопада 2011 року узгодити його з ТК «Футбол» та надати 
Центральній Раді на затвердження. 
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6.3. Клубам ПФЛ розробити та узгодити з ТК «Футбол» схеми розміщення 
устаткування на стадіонах та у термін до 30 листопада 2011 року надати 
Адміністрації ПФЛ на затвердження. 

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

 ІІІ. Слухали: 

Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
підсумки заявки команд на участь у змаганнях сезону 2011-2012 років». 

Постановили: 

8. Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. – взяти до 
відома. 

9. Футбольним клубам ПФЛ звернути увагу на беззаперечне дотримання графіку 
заявки, затвердженого Адміністрацією ПФЛ. 

10. Футбольним клубам «Одеса» Одеса, «Зірка» Кіровоград, «Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка, «Сталь» Алчевськ, «Арсенал» Біла Церква, «Геліос» Харків,  
«Динамо» Київ, «Енергетик» Бурштин, «Закарпаття» Ужгород, МФК «Миколаїв» 
Миколаїв, «Металург» Запоріжжя, «Нива» Вінниця, «Севастополь» Севастополь, 
«Єдність» Плиски, «Динамо» Хмельницький, «Прикарпаття» Івано-Франківськ, 
«Десна» Чернігів, «Нива» Тернопіль, «Кристал»  Херсон, «Чорноморець» Одеса, 
«Реал Фарм» Южне, «УкрАгроКом» Приютівка, «СКАД-Ялпуг» Болград, 
«Славутич» Черкаси, «Дніпро» Дніпропетровськ, «Іллічівець» Маріуполь, 
«Шахтар» Донецьк у термін до 20 вересня 2011 року усунути всі недоліки 
стосовно документації про проходження футболістами диспансеризації у 
відповідності до пункту 18.5 статті 17 Регламенту Всеукраїнських змагань серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років (далі – Регламент). 

11. Звернути увагу футбольних клубів «Зірка» Кіровоград, «Геліос» Харків, 
«Кримтеплиця» Молодіжне,  «Єдність» Плиски, «Динамо» Хмельницький, 
«Енергія» Нова Каховка,  «Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Десна» Чернігів, 
«Кристал»  Херсон, «Реал Фарм» Южне, «СКАД-Ялпуг» Болград, «Гірник-Спорт» 
Комсомольськ, «Гірник» Кривий Ріг, «Іллічівець» Маріуполь на несвоєчасне 
подання заявкової документації у відповідності до статті 17 Регламенту. 

12. Футбольним клубам «Кристал» Херсон, «Макіїввугілля» Макіївка, «Мир» 
Горностаївка, «Славутич» Черкаси, «УкрАгроКом» Приютівка  вжити негайних 
заходів щодо вступу до Системи узгодження трансферів (TMS). 

13. Адміністрації ПФЛ у термін до 30 вересня 2011 року вирішити питання з 
Комітетом з питань статусу та трансферів футболістів ФФУ щодо проведення 
додаткового семінару з клубами, що не входять до Системи узгодження 
трансферів (TMS). 

14. Футбольним клубам «Буковина» Чернівці, «Зірка» Кіровоград,  «Кримтеплиця» 
Молодіжне, МФК «Миколаїв» Миколаїв,  «Нива» Вінниця, «Макіїввугілля» 
Макіївка, «ФК Полтава» Полтава, «Севастополь» Севастополь, «Динамо» 
Хмельницький,  «Нива» Тернопіль, «Реал Фарм» Южне, «СКАД-Ялпуг» Болград, 
«Суми» Суми, «Закарпаття» Ужгород, «Сталь» Алчевськ, «Десна» Чернігів, 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Енергетик» Бурштин, «Динамо» Київ, 
«Єдність» Плиски, «Кремінь» Кременчук   у термін до 30 вересня 2011 року 
погасити заборгованість перед ПФЛ за заявковими внесками, за участь у 
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розіграші Кубку України та обов’язкових грошових внесків, застосованих  ДК у 
сезонах 2010-2011 та 2011-2012 років. 

15. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на начальника 
спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В.  

 ІV. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про подальшу діяльність ТОВ 
«Ліга Футбол». 

Постановили: 

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

17. Звільнити Хіміча І. І. з посади директора ТОВ «Ліга Футбол» за власним 
бажанням. 

18. Призначити директором ТОВ «Ліга Футбол» Догадайла В. В. з випробувальним 
терміном до 13 грудня 2011 року та встановити йому заробітну плату згідно із 
штатним розписом. 

19. Керівництву ТОВ «Ліга Футбол» розробити та впровадити ефективну систему з 
пошуку і залучення титульного спонсора, партнерів та рекламодавців для 
спільної взаємовигідної діяльності. 

20. Комерційну пропозицію та спонсорський пакет ТОВ «Ліга Футбол»  узгодити і 
доручити президентові ПФЛ Бальчосу М. В. затвердити план роботи ТОВ «Ліга 
Футбол». 

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

 

V. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про святкування 15-річчя ПФЛ». 

Постановили: 
22. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
23. Святкування 15-річчя ПФЛ провести (варіанти):  

- у готельному комплексі «Русь» 29 листопада 2011 року; 
- у туристичному комплексі «Буковель» 24 листопада 2011 року. 

24. Кошторис святкування 15-річчя ПФЛ – затвердити. 
25. ТОВ «Ліга Футбол» спільно з Адміністрацією ПФЛ вирішити питання 

фінансування святкування 15-річчя ПФЛ за рахунок інвесторів. 
26. Адміністрації ПФЛ коригувати остаточний варіант кошторису після з’ясування усіх 

організаційних питань. 
27. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 

директора ПФЛ Макарова С. Д. 

VI. Слухали: 
Інформацію керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. «Про прийняття до 

складу ПФЛ ТОВ «Професійний футбольний клуб Прикарпаття». 
Постановили: 

28. Інформацію керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. – взяти до відома. 
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29. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ надати членство в ПФЛ Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Професійний футбольний клуб Прикарпаття»  
м. Івано-Франківськ як правонаступника «Футбольно-спортивного клубу 
«Прикарпаття» м. Івано-Франківськ. 

30. У відповідності до статті 10 Статуту ПФЛ виключити зі складу ПФЛ «Футбольно-
спортивний клуб «Прикарпаття» м. Івано-Франківськ. 

  

У різному: 

 1. Слухали: 
 Інформацію директора маркетингового агентства «SPO&SPO International» 

Опрі С. О. «Про пропозиції маркетингового агентства «SPO&SPO International» щодо 
пошуку спонсорів». 

Постановили: 
1. Інформацію директора маркетингового агентства «SPO&SPO International» 

Опрі С. В. – взяти до відома. 
2. ТОВ «Ліга Футбол» укласти договір про співпрацю з маркетинговим агентством 

«SPO&SPO International» з метою пошуку та залучення спонсорів. 

 2. Слухали: 
 Презентація  ТОВ «Про Сервіс». 

Постановили: 
Інформацію директора ТОВ «Про Сервіс» Бабаяна Г. Р. – взяти до відома. 

 


