
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА № 1 
Центральної Ради 

Професіональної футбольної ліги 
(Засідання проведено із застосування сучасних комунікаційних технологій) 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

14 січня 2009 року

 
І. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги (далі – 

ПФЛ) Сироти С. А. «Про затвердження персонального складу 
Антикризової ради Професіональної футбольної ліги з питань діяльності 
клубів в умовах фінансово-економічної кризи». 

Постановили: 

1. З метою оперативного реагування на погіршення фінансово-
економічної ситуації клубів та на виконання постанов ІІІ звітно-
виборної Конференції ПФЛ від 16 грудня 2008 року, Центральної Ради 
ПФЛ від 24 грудня 2008 року затвердити персональний склад 
Антикризової ради Професіональної футбольної ліги з питань 
діяльності клубів в умовах фінансово-економічної кризи згідно із 
кандидатурами, запропонованими клубами: 

Гельзін В. Г. – президент ФК «Олімпік» Донецьк 
Губарьков Л. М. – виконавчий директор ФК «Іллічівець» Маріуполь 
Залялутдінов А. Р. – президент ФК «Дніпро» Черкаси 
Кіндзерський Ю. І. – президент ФК «Львів» Львів 
Колючий М. С. – віце-президент ФК «Сталь» Дніпродзержинськ
Красильников О. Л. – президент ПФК «Севастополь» Севастополь 
Куценко Є. М. – президент ФК «Олком» Мелітополь 
Лавренко М. М. – президент ФК «Олександрія» Олександрія 
Лотоцький М. І. – президент ФК «Енергетик» Бурштин 
Онул М. Л. – президент ФК «Зірка» Кіровоград 
Полунін А. В. – директор ФК «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 
Ревуцький А. М. – президент ФК «Прикарпаття» Ів-Франківськ 
Челноков С. Д. – президент ФК «Рось-Рігонда» Біла Церква 

 
2. Призначити секретарем Антикризової ради Професіональної 
футбольної ліги з питань діяльності клубів в умовах фінансово-
економічної кризи відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. та 
покласти на нього контроль за виконанням прийнятих рішень. 
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ІІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги (далі – 

ПФЛ) Сироти С. А. «Про затвердження Положення «Про Антикризову 
раду Професіональної футбольної ліги з питань діяльності клубів в 
умовах фінансово-економічної кризи». 

Постановили: 
Положення «Про Антикризову раду Професіональної футбольної 

ліги з питань діяльності клубів в умовах фінансово-економічної кризи» – 
затвердити (додається). 

 
ІІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про узгодження 

кошторису витрат на проведення навчально-тренувальних зборів 
арбітрів та асистентів арбітра першої ліги для підготовки до ІІ кола 
змагань сезону 2008/2009 рр.». 

Постановили: 
1. Кошторис витрат на проведення навчально-тренувальних зборів 
арбітрів та асистентів арбітра першої ліги для підготовки до ІІ кола 
змагань сезону 2008/2009 рр., наданий Комітетом арбітрів ФФУ, – 
узгодити (додається). 

2. З метою оптимізації фінансових витрат клубів та ПФЛ на підготовку 
арбітрів та асистентів арбітра, а також оперативнішого вирішення 
відповідних організаційних питань доручити Адміністрації ПФЛ разом з 
профільними комітетами ФФУ вивчити можливість упровадження 
нового порядку організації та проведення навчально-тренувальних 
заходів з арбітрами й асистентами арбітра. Відповідні пропозиції 
внести на розгляд Центральної Ради до 30 березня 2009 року. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Ярменчука І. А. 

 


