
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 14 
Центральної Ради  

Професіональної футбольної ліги 
м. Київ,  
пров. Музейний, 2-б 

21 червня 2010 року 
Початок роботи об 1100 год. 

Порядок денний 
 

1. Про підсумки атестування професіональних футбольних клубів. 
Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

2. Про Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010–2011 років. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 
3. Про План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 

Професіональної футбольної ліги сезону 2010–2011 років. 
Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

4. Про кошторис надходжень і витрат ПФЛ у сезоні 2010-2011 років. 
Інформація керівника відділу фінансового забезпечення  

та звітності ПФЛ Мамченко О. І. 
5. Про прийняття до складу ПФЛ Громадської організації «Новокаховський 

спортивний клуб «Енергія» м. Нова Каховка, ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» 
м. Дніпропетровськ, ТОВ «Футбольний клуб «Закарпаття» м. Ужгород, ПАТ 
«Футбольний клуб «Чорноморець» м. Одеса.  

Інформація юрисконсульта ПФЛ Гречко Ю. Л. 
6. Про арбітраж матчів змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2009-2010 років. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 
7. Про хід підготовки до XIX Конференції ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 
8. Про затвердження порядку денного XIX Конференції ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 
9. Про визначення господаря поля, місця, дати та часу проведення матчу плей-офф 

за вихід до першої ліги між командами «Кремінь» Кременчук – «Нива» Вінниця. 
Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

10. Різне. 
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І. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про підсумки атестування 

професіональних футбольних клубів». 
Постановили: 

1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. взяти до відома.  
2. Адміністрації ПФЛ – з метою визначення шляхів і строків усунення клубами 

недоліків за підсумками атестування ввести в практику проведення робочих 
нарад (засідань «за круглим столом») у містах, де знаходяться футбольні клуби 
з найбільшою кількістю виявлених недоліків, за участю представників 
футбольних клубів, регіональних федерацій футболу, місцевих органів влади та 
самоврядування. 

3. Клубам ПФЛ у термін до 15 липня 2010 року надати до Адміністрації ПФЛ плани 
усунення недоліків за критеріями атестування. 

4. Встановити наступний графік подання до Адміністрації ПФЛ інформації про хід 
роботи з усунення недоліків за підсумками атестації на отримання права участі 
у змаганнях сезону 2010-2011 років: до 1 вересня 2010 року та до 1 грудня  
2010 року.  

5. Провести необхідну роботу з аматорськими клубами, що претендують на вступ 
до ПФЛ, стосовно своєчасного подання документів до Комітету з атестування 
футбольних клубів ФФУ. 

6. У разі невиконання пункту 4 цієї постанови направити матеріали щодо атестації 
Дисциплінарному комітетові ПФЛ для розгляду та прийняття рішення у 
відповідності до Дисциплінарних правил ФФУ.  

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ 
Макарова С. Д.  
ІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про Регламент Всеукраїнських 

змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2010–2011 років». 

Постановили: 
8. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
9. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 

Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років – затвердити з 
урахуванням зауважень та доповнень, внесених членами Центральної Ради і 
Рад першої та другої ліг (Регламент додається). 

10. Змагання серед команд клубів ПФЛ у сезоні 2010-2011 років проводити у два 
кола за наступною схемою: команди першої ліги, що посіли сімнадцяте та 
вісімнадцяте місця, переходять до другої ліги. Команди, що посіли перші місця в 
групах «А» та «Б» другої ліги, переходять до першої ліги. Між командами, що 
посіли другі місця у групах другої ліги та командою першої ліги, що посіла 16 
місце, проводитиметься етап плей-офф.  

11. Надати Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років на остаточний розгляд 
ХІХ Конференції ПФЛ. 
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12. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

ІІІ. Слухали: 
Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про План-календар 

Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги сезону 2010–2011 років». 

Постановили: 
13. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 
14. План-календар змагань з футболу серед команд клубів першої ліги сезону  

2010-2011 років – затвердити (додається). 
15. Провести жеребкування для визначення пар команд-суперниць 24 червня 2010 

року. 
16. Адміністрації ПФЛ надати План-календар Всеукраїнських змагань з футболу 

серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років 
до ФФУ для затвердження Виконавчим комітетом. 

17. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 
ІV. Слухали: 
Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ  

Мамченко О. І. «Про кошторис надходжень і витрат Професіональної футбольної ліги 
на сезон 2010-2011 років» 

Постановили: 
18. Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ  

Мамченко О. І. – взяти до відома. 
19. Варіант 2 кошторису надходжень і витрат Професіональної футбольної ліги на 

сезон 2010-2011 років – затвердити (додається). 
20. Президентові ПФЛ забезпечити належне управління фінансами ПФЛ та 

щомісячну звітність перед клубами про використання коштів. 
21. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ 

Бальчоса М. В. 

V. Слухали: 

Інформацію юрисконсульта ПФЛ Гречко Ю. Л. «Про прийняття до складу ПФЛ 
Громадської організації «Новокаховський спортивний клуб «Енергія» м. Нова 
Каховка, ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Футбольний 
клуб «Закарпаття» м. Ужгород, ПАТ «Футбольний клуб «Чорноморець» м. Одеса». 

Постановили: 

22. Інформацію юрисконсульта ПФЛ Гречко Ю. Л. – взяти до відома. 
23. Відповідно до статей 6, 9 Статуту ПФЛ, статті 7 Регламенту Всеукраїнських 

змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2009-2010 років надати 
членство в ПФЛ Громадській організації «Новокаховський спортивний клуб 
«Енергія» м. Нова Каховка. 
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24. Відповідно до статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2009-2010 років допустити команду «Енергія» м. Нова Каховка 
до змагань серед команд другої ліги. 

25. Рекомендувати Громадської організації «Новокаховський спортивний клуб 
«Енергія» м. Нова Каховка змінити організаційно-правову форму до початку 
сезону 2010-2011 років.  

26. Відповідно до статей 6, 9 Статуту ПФЛ, пункту 1 статті 16 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2009-2010 
років надати членство в ПФЛ ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» м. 
Дніпропетровськ, ТОВ «Футбольний клуб «Закарпаття» м. Ужгород, ПАТ 
«Футбольний клуб «Чорноморець» м. Одеса. 

27. Відповідно до пункту 1 статті 16 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2009-2010 років допустити до змагань серед 
команд першої ліги команди «Закарпаття» м. Ужгород, «Чорноморець» м. Одеса. 

28. Допустити до змагань серед команд другої ліги команди «Дніпро-2» 
Дніпропетровськ та «Чорноморець-2» Одеса. 

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

VІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ «Про арбітраж матчів змагань серед команд 

клубів ПФЛ сезону 2009-2010 років». 
Постановили: 

30. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В.– взяти до відома. 
31. Відмовити ФФУ у сплаті за навчально-тренувальні збори арбітрів.  
32. Президентові ПФЛ звернутися до ФФУ з пропозиціями: 

32.1 переглянути кадрове питання стосовно віце-президента ФФУ з питань 
арбітражу; 

32.2 вдосконалити систему навчально-методичної підготовки арбітрів, 
особливо в частині єдиного трактування Правил гри, підвищення 
відповідальності за прийняті рішення в матчах під час змагань; 

32.3 підвищити відповідальність делегатів та інспекторів матчів в частині 
контролю та оцінювання дій арбітрів під час проведення матчів у 
змаганнях; 

32.4 з метою виявлення негативних фактів у проведенні змагань розробити 
систему контролю із залученням представників правоохоронних органів 
за стосунками арбітрів з клубами. 

33. Зважаючи на грубі систематичні помилки арбітрів під час проведення матчів у 
змаганнях серед клубів ПФЛ, що засвідчує низьку якість їх підготовки, відмовити 
ФФУ у сплаті клубами внесків за проведення навчально-тренувальних зборів 
арбітрів. 

34. Рекомендувати Комітету арбітрів та Інспекторському комітету ФФУ своєчасно 
інформувати ПФЛ щодо застосованих дисциплінарних санкцій до арбітрів, 
делегатів та інспекторів за припущені помилки під час проведення матчів у 
змаганнях. 
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35. Центральна Рада ПФЛ попереджає ФФУ, що у випадку продовження негативних 
явищ в арбітражі змагань сезону 2010-2011 років, ПФЛ залишає за собою право 
вийти зі змагань під егідою ФФУ. 

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

VІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про хід підготовки до XIX 

Конференції ПФЛ». 
Постановили: 

37. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
38. Стан підготовки до XIX Конференції ПФЛ визнати задовільним. 
39. Рекомендувати ХІХ Конференції ПФЛ розглянути питання щодо включення до 

складу Дисциплінарного комітету начальника юридичного відділу ФК 
«Чорноморець» Одеса Якімова Федора Віталійовича за поданням ВПСФУ. 

VІІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про затвердження порядку 

денного XIX Конференції ПФЛ». 
Постановили: 

40. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
41. Затвердити порядок денний XІХ Конференції Професіональної футбольної ліги: 

1. Про зміни у складі Центральної Ради та Дисциплінарного Комітету 
Професіональної футбольної ліги. 

2. Про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років. 

3. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за період 
з 4 березня 2010 року по 31 травня 2010 року. 

4. Про пропозиції Центральної Ради стосовно деяких питань нової редакції 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років. 

5. Про нагородження лауреатів сезону 2009-2010 років. 
6. Різне. 

  ІХ. Слухали: 
 Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про визначення господаря поля, 

місця, дати та часу проведення матчу плей-офф за вихід до першої ліги між 
командами «Кремінь» Кременчук – «Нива» Вінниця». 

Постановили: 
42. Положення про матч плей-офф за вихід до першої ліги – затвердити. 
43. За підсумками жеребкування господарем поля матчу плей-офф за вихід до 

першої ліги між командами «Кремінь» Кременчук – «Нива» Вінниця» визначити 
ФК «Кремінь» Кременчук. 
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44. Провести матч плей-офф за вихід до першої ліги між командами «Кремінь» 
Кременчук – «Нива» Вінниця» на стадіоні «Центральний» пгт. Макарів 28 червня  
2010 року о 17-00 годині. 

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

 
Х. У різному: 
1. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про співпрацю з АТ 

«Єврогазбанк». 
Постановили: 

1. Припинити співпрацю та закрити поточний та депозитний рахунки у ПАО 
«Конверсбанк». 

2. Припинити співпрацю та закрити поточний рахунок у ЗАТ «Донгорбанк». 
3. Відкрити поточний та депозитні рахунки у АТ «Єврогазбанк». 

2. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про висвітлення змагань серед 

команд Професіональної футбольної ліги та телетрансляцію матчів». 
Постановили: 

1. Звернутися до керівництва футбольних клубів першої ліги щодо укладення 
договорів про передачу прав на телетрансляції. 

2. Адміністрації ПФЛ розробити схему фінансування телетрансляцій та оглядів 
матчів на телебаченні із залученням коштів від спонсорів. 

3. ТОВ «Ліга Футбол» розробити та впровадити проект створення щотижневої 
аналітичної телевізійної програми для висвітлення результатів змагань серед 
команд ПФЛ. 

3. Слухали: 
Інформацію директора ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду «Адміністратор 

пенсійного резерву» Маковецького В. В. «Про пенсійний фонд». 
Постановили: 

Інформацію директора ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду «Адміністратор 
пенсійного резерву» Маковецького В. В. – взяти до відома. 

 
 
 
 


