
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
Центральна Рада 
ПОСТАНОВА 

№ 39 
м. Київ,  
пров. Музейний, 2б 

17 грудня 2009 року 
Початок роботи: 1100 год. 

Порядок денний 

1. Про роботу Ревізійної комісії та Комісії з перевірки фінансової діяльності ПФЛ 
та ДП «Футбол Профі» за період з 01 січня по 31 жовтня 2009 року. 

Інформація: 
в. о. голови Ревізійної комісії ПФЛ 
Штукатурова Ф. О. – від Ревізійної комісії; 
в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – від 
Комісії з перевірки фінансової діяльності ПФЛ. 

2. Про призначення дати, місця проведення та затвердження порядку денного 
позачергової Конференції ПФЛ. 

Інформація в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. 
3. Про зміни та доповнення до Статуту ОФК «Професіональна футбольна ліга 

України». 
Інформація в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

4. Про зміни у штатному розкладі Адміністрації ПФЛ. 
Інформація в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. 

5. Про утворення Колегії арбітрів професіонального футболу України. 
Інформація в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

6. Про звернення Центральної Ради до делегатів чергового ХІ Конгресу Федерації 
футболу України щодо набуття трудовими колективами футбольних клубів ПФЛ 
статусу колективних членів ФФУ. 

Інформація в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. 
7. Про календар весняної частини змагань серед команд клубів ПФЛ. 

Інформація в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. 
8. Різне. 
 

І. Слухали: 
Інформацію в. о. голови Ревізійної комісії ПФЛ Штукатурова Ф. О. та в. о. 

президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про роботу Ревізійної комісії та Комісії з перевірки 
фінансової діяльності ПФЛ та ДП «Футбол Профі» за період з 01 січня по 31 жовтня 
2009 року». 

Постановили: 
1. Інформацію в. о. голови Ревізійної комісії ПФЛ Штукатурова Ф. О. та в. о. президента 

ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома. 
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2. Звіт Ревізійної комісії та Комісії з перевірки фінансової діяльності ПФЛ та 
ДП «Футбол Профі» за період з 01 січня по 31 жовтня 2009 року – затвердити та 
надати для розгляду на позачергову Конференцію ПФЛ. 

3. Доручити в. о. президента ПФЛ Лавренку М. М. передати матеріали перевірки 
фінансової діяльності ПФЛ та ДП «Футбол Профі» за період з 01 січня по 
31 жовтня 2009 року до правоохоронних органів. 

4. Відсторонити Сироту С. А. від виконання обов’язків президента Об’єднання 
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» до обрання 
президента ПФЛ. 

5. Призначити першого віце-президента ПФЛ Лавренка М. М. виконуючим обов’язки 
президента Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга 
України» строком до виборів президента ПФЛ. 

6. Сироті С. А., директорові ДП «Футбол Профі» Копилу П. А. – до 28 грудня 2009 
року надати інформацію про граничні терміни повернення на розрахунковий 
рахунок ПФЛ коштів, використаних за межами передбаченого кошторису ПФЛ.  

7. Директорові ДП «Футбол Профі» Копилу П. А. розрахуватися з працівниками по 
заробітній платі, а грошову позику, надану ПФЛ ДП «Футбол Профі» у сумі 
39404 грн. згідно з договором від 10 вересня 2009 року № 10/09, повернути на 
р/р ПФЛ до 24 грудня 2009 року. 

8. Директорові ДП «Футбол Профі» Копилу П. А. надати договір між ФК «Сталь» 
Алчевськ та ДП «Футбол Профі», специфікацію та видаткову накладну на 
отримання товару згідно з договором для оформлення юридичної угоди 
переуступки права вимоги боргу ФК «Сталь» Алчевськ перед ДП «Футбол Профі». 

9. З метою усунення порушень, що виникли при укладанні договору оперативного 
лізингу (найму) від 23 червня 2009 року між ОФК «Професіональна футбольна 
ліга України» та Підприємством з іноземними інвестиціями «ВІП-Рент», вважати 
за необхідне зібрати доказову базу та підготувати матеріали, необхідні для 
звернення ОФК «Професіональна футбольна ліга України» до господарського 
суду із позовом про визнання недійсним вищевказаного договору. 

10. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. президента 
ПФЛ Лавренка М. М.  

 
ІІ. Слухали: 
Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про призначення дати, 

місця проведення та затвердження порядку денного позачергової Конференції ПФЛ». 
Постановили: 

11. Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома. 
12. Провести 21 січня 2010 року розширене засідання Центральної Ради з метою 

визначення дати, місця проведення та затвердження порядку денного позачергової 
Конференції ПФЛ.  

13. Клубам ПФЛ в строк до 19 січня 2010 року надати пропозиції щодо кандидатів на 
посаду президента ПФЛ для обговорення на засіданні Центральної Ради 21 січня 
2010 року. 

14. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 
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ІІІ. Слухали: 
Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни та 

доповнення до Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна 
ліга України». 

Постановили: 
15. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
16. Зміни та доповнення до Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» – узгодити з урахуванням пропозицій членів Центральної 
Ради. 

17. Адміністрації ПФЛ доопрацювати зміни та доповнення до Статуту Об’єднання 
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга», внесені членами 
Центральної Ради, узгодити з ФФУ в установленому порядку та надати для 
розгляду на позачергову Конференцію ПФЛ. 

18. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 
ІV. Слухали: 
Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про зміни у штатному 

розкладі Адміністрації ПФЛ».  

Постановили: 

19. Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома. 

20. Зміни до штатного розкладу ПФЛ – затвердити. 
21. На підставі пункту 4.4 статті 20 Статуту ОФК «Професіональна футбольна ліга», з 

урахуванням подання в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. узгодити призначення 
Бальчоса М. В. на посаду виконуючого обов’язки виконавчого директора ПФЛ 
строком до обрання президента ПФЛ. 

22. З урахуванням подання в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. узгодити 
призначення Мамченко О. І. на посаду керівника відділу фінансового 
забезпечення та звітності. 

23. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. президента 
ПФЛ Лавренка М. М. 

 
V. Слухали: 
Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про утворення Колегії 

арбітрів професіонального футболу України». 

Постановили: 

24. Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома. 

25. Направити в клуби інформацію щодо пропозиції Об’єднання професіональних 
футбольних клубів України «Прем’єр-Ліга» та Об’єднання футбольних клубів 
«Професіональна футбольна ліга України» виступити співзасновниками Колегії 
арбітрів професіонального футболу України. 
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26. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 
VІ. Слухали: 
Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. «Про звернення 

Центральної Ради до делегатів чергового ХІ Конгресу Федерації футболу України 
щодо набуття трудовими колективами футбольних клубів ПФЛ статусу колективних 
членів ФФУ». 

Постановили: 

27. Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома. 

28. Підтримати ініціативу клубів-членів ПФЛ щодо набуття колективного членства в 
Федерації футболу України.  

29. Звернутися до чергового ХІ Конгресу ФФУ від імені клубів ПФЛ з пропозицією 
доповнити порядок денний питанням «Про прийняття в колективні члени 
Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України » 
трудових колективів професіональних клубів Професіональної футбольної ліги». 

30. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 
VІІ. Слухали: 
Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. «Про календар 

весняної частини змагань серед команд клубів ПФЛ». 
Постановили: 

31. Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
32. План-календар і дати проведення матчів весняної частини сезону 2009-2010 років 

відносно базового дня турів першостей першої та другої ліг – затвердити. 
33. Адміністрації ПФЛ направити Виконавчому комітетові ФФУ остаточний варіант 

Плану-календаря весняної частини змагань серед клубів ПФЛ сезону 2009-2010 
років 

34. Враховуючи форс-мажорну ситуацію, що виникла у жовтні-листопаді 2009 року, а 
також пов’язану з цим щільність календаря весняної частини сезону, перенесення 
матчів з будь-яких причин, окрім визначених п. 7 ст. 13 Регламенту змагань, – 
заборонити. 

35. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 
VIII. Різне. 
1. Слухали: 
Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. «Про рішення 

Дисциплінарного комітету ПФЛ № 20 від 9 грудня 2009 року «Про постанову 
Центральної Ради від 25 листопада 2009 року щодо несплати ФК «Дніпро-75» 



 5

Дніпропетровськ другої частини заявкового внеску для участі у змаганнях сезону  
2009-2010 років». 

Постановили: 
36. Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

37. Розглянути на розширеному засіданні Центральної Ради ПФЛ 21 січня 2010 року 
питання про виключення ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ зі складу ПФЛ. 

38. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 
2. Слухали: 
Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про заборгованість 

футбольного клубу «Нива» Тернопіль перед ПФЛ по сплаті заявкового грошового 
внеску». 

Постановили: 
39. Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома. 

40. Постанову Центральної Ради від 4 листопада 2009 року № 36 в частині 
встановлення строку погашення ФК «Нива» Тернопіль боргу перед ПФЛ по сплаті 
заявкового грошового внеску у сумі 185 000 грн. до 30 грудня 2009 року – 
підтвердити. 

41. У випадку невиконання пункту 40 цієї Постанови розглянути на розширеному 
засіданні Центральної Ради ПФЛ 21 січня 2010 року питання про недопущення до 
заявки та участі у весняній частині сезону ФК «Нива» Тернопіль у порядку  пункту 
22 статті 8 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
ПФЛ сезону 2009-2010 років та статті 31 Статуту ОФК «Професіональна 
футбольна ліга України». 

42. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 
 


	Порядок денний

