
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 16 

засідання Центральної Ради ПФЛ  

м. Київ,  
вул. Б. Хмельницького, 50 

19 червня 2014 року 
 Початок роботи об 1100 год. 

Порядок денний 
1. Про підсумки проходження процедури атестування на право участі у змаганнях 

серед професіональних клубів у сезоні 2014-2015 років. 

Інформація голови Комітету ФФУ з атестування  
футбольних клубів Гатаулліна І. Ф. 

2. Про доповнення до порядку денного IV Звітно-виборної Конференції ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

3. Про лауреатів сезону 2013-2014 років. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

4. Про Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ 
сезону 2014-2015 років. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

5. Про дату початку змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

6. Про виконання клубами фінансових зобов′язань перед ПФЛ та перерахунок 
заявкового внеску клубів у контексті фактично зіграних матчів. 

Інформація керівника відділу фінансового забезпечення  
та звітності ПФЛ Мамченко О. І. 

7. Різне. 

І. Слухали: 

 Інформацію голови Комітету ФФУ з атестування футбольних клубів  
Гатаулліна І. Ф. «Про підсумки проходження процедури атестування на право участі 
у змаганнях серед професіональних клубів у сезоні 2014-2015 років». 

Постановили: 

1. Інформацію голови Комітету ФФУ з атестування футбольних клубів  
Гатаулліна І. Ф. – взяти до відома. 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про доповнення до порядку 
денного IV Звітно-виборної Конференції ПФЛ». 

Постановили: 

2. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
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3. Доповнити порядок денний IV звітно-виборної Конференції Професіональної 
футбольної ліги та затвердити його у наступній редакції: 

1. Про затвердження Постанов Центральної Ради ПФЛ. 

2. Про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2013-2014 років. 

3. Звіт президента ПФЛ М. В. Бальчоса за період з 4 березня 2010 року по  
27 червня 2014 року. 

4. Звіт Ревізійної комісії «Про результати перевірки фінансової діяльності ПФЛ 
за період з 01 липня 2013 року по 31 травня 2014 року». 

5. Вибори президента Професіональної футбольної ліги. 

6. Вибори Центральної Ради, віце-президентів та Ревізійної комісії 
Професіональної футбольної ліги. 

7. Різне. 

ІІІ. Слухали: 

 Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про лауреатів сезону 2013-2014 
років». 

Постановили: 

4. Результати опитування першої ліги щодо визначення лауреатів сезону 2013-
2014 років у номінаціях «Кращий тренер», «Кращий арбітр», «Кращий 
футболіст», «Кращий бомбардир» та «Переможець конкурсу «Чесна гра» – 
затвердити (додаються). 

5. Провести урочисте нагородження лауреатів сезону 2013-2014 років 26 червня 
2014 року о 19.00 год. у м. Полтава за адресою: вул. Леніна, буд. 9А, готель 
«Аристократ». 

 ІV. Слухали: 

 Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про Регламент 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 
років». 

Постановили: 

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

7. Проект Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2014-2015 років (далі – Регламент) з 
урахуванням зауважень членів Центральної Ради – взяти за основу (матеріали 
додаються). 

8. Адміністрації ПФЛ: 

8.1. Провести опитування клубів ПФЛ щодо намірів брати учать у змаганнях 
серед команд клубів ПФЛ у сезоні 2014-2015 років з наданням відповіді до 
24 червня 2014 року. 

8.2. Визначити склад учасників змагань серед команд клубів першої та другої 
ліг після прийняття остаточного рішення Комітету ФФУ з атестування 
футбольних клубів і затвердження складу учасників Прем′єр-ліги у сезоні 
2014-2015 років та надати Центральній Раді на розгляд та затвердження.   
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9. Робочій групі з підготовки проекту Регламенту у термін до 7 липня 2014 року 
доопрацювати Регламент та надати на затвердження Виконкому ФФУ. 

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

V. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату початку змагань серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років». 

Постановили: 

 Визначити датою початку змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 
років 26 липня 2014 року. 

VІ. Слухали: 

Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ 
Мамченко О. І. «Про виконання клубами фінансових зобов′язань перед ПФЛ та 
перерахунок заявкового внеску клубів у контексті фактично зіграних матчів». 

Постановили: 

11. Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ 
Мамченко О. І. – взяти до відома. 

12. Зобов’язати футбольні клуби «Десна» Чернігів, «Буковина» Чернівці, «Нива» 
Тернопіль, «Суми» Суми, «Арсенал-Київщина» Біла Церква, «Славутич» 
Черкаси, «Кристал» Херсон погасити заборгованість перед ПФЛ по річних 
заявкових та інших обов’язкових грошових внесках в строк до 27 червня  
2014 року. 

13. У разі невиконання клубами «Десна» Чернігів, «Суми» Суми, «Арсенал-
Київщина» Біла Церква, «Славутич» Черкаси пункту 12 цієї постанови у 
встановлений строк Адміністрації ПФЛ повідомити Комітет ФФУ з атестації 
футбольних клубів про невиконання клубами-боржниками положень фінансового 
критерію процедури атестування та відмовити вказаним клубам у прийнятті 
заявкової документації на участь у змаганнях сезону 2014-2015 років.  

14. У разі невиконання клубами «Буковина» Чернівці, «Нива» Тернопіль, «Кристал» 
Херсон пункту 12 цієї постанови у встановлений строк розглянути питання щодо 
виключення цих клубів зі складу ПФЛ. 

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

 

  
  
  
  

  

 


