
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 

ПОСТАНОВА № 30 

м. Київ, 
конференц-зал готелю «Київ» 

25 вересня 2009 року 
Початок роботи об 1100 год. 

Порядок денний 
1. Про сплату заявкових внесків на сезон 2009-2010 років і пропозиції щодо 

процедури сплати заявкових внесків на сезон 2010-2011 років та висновки комісії, 
створеної за рішенням Дисциплінарного комітету ПФЛ, стосовно ситуації, що 
склалася в клубах «Десна» Чернігів та «Нива» Тернопіль. 

2. Про зміни у складі Рад першої та другої ліг. 

3. Про належне фінансове управління, як основний інструмент успішного існування 
футбольного клубу в період економічного спаду. 

4. Про Fair Play, арбітраж та інспектування у змаганнях першої та другої ліг сезону 
2009-2010 років. 

5. Про відповідність клубів сучасним вимогам та затвердження Реєстру спортивних 
споруд, задіяних при проведенні змагань серед команд клубів ПФЛ. 

6. Про норму Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років (далі – Регламент 
змагань) щодо перебування футболістів 1990 та 1991 р. н. та молодше на полі 
протягом матчу. 

7. Про можливі зміни формату проведення змагань у сезоні 2010-2011 років. 

8. Про страхування футболістів під час проведення змагань. 

9. Про пропозиції щодо Договору між ФФУ та ПФЛ «Про організацію та проведення 
Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних клубів 
«Професіональна футбольна ліга України» сезону 2009-2010 років» і Регламенту 
змагань. 

10. Різне. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про сплату заявкових внесків на 
сезон 2009-2010 років і пропозиції щодо процедури сплати заявкових внесків на 
сезон 2010-2011 років та висновки комісії, створеної за рішенням Дисциплінарного 
комітету ПФЛ, стосовно ситуації, що склалася в клубах «Десна» Чернігів та «Нива» 
Тернопіль». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома. 
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2. Розгляд частини питання порядку денного «пропозиції щодо процедури сплати 
заявкових внесків на сезон 2010-2011 років» внести до порядку денного чергового 
засідання Центральної Ради. 

3. Клубам ПФЛ більш відповідально ставитися до неухильного дотримання норм 
статутних, регламентних документів, постанов і рішень органів управління ФФУ 
та ПФЛ стосовно виконання фінансових зобов’язань перед ПФЛ, особливо в 
частині своєчасного перерахування заявкових та інших обов’язкових грошових 
внесків.  

4. Рекомендувати Дисциплінарному комітетові ПФЛ в строк до 2 жовтня 2009 року 
розглянути питання про зняття 3-х турнірних очок з футбольної команди «Нива» 
Тернопіль за невиконання регламентних норм, постанов і рішень органів 
управління та Дисциплінарного комітету ФФУ стосовно перерахування другої 
частини річного заявкового внеску в сумі 185 000 грн. на розрахунковий рахунок 
ПФЛ. 

5. Зобов’язати ТОВ «Тернопільський футбольний клуб «Нива» в строк до 10 жовтня 
2009 року виконати регламентні норми, постанови і рішення органів управління, 
Дисциплінарного комітету ПФЛ та перерахувати другу частину річного заявкового 
внеску у сумі 185 000 гривень на розрахунковий рахунок ПФЛ. 

6. Запропонувати керівникам органів місцевої та державної влади м. Тернополя й 
області та керівництву ТОВ «Тернопільський футбольний клуб «Нива» у строк до 
10 жовтня 2009 року організувати зустріч-нараду з метою знаходження шляхів і 
механізмів врятування ФК «Нива» Тернопіль. 

7. Зобов’язати ТОВ «Тернопільський футбольний клуб «Нива»: привести діяльність 
клубу до нормального функціювання, базову документацію (фінансову, кадрову 
та іншу) – до вимог законодавства; виконати фінансові зобов’язання перед 
футболістами та іншими працівниками клубу, ФК «Металург» Донецьк та ПФЛ в 
повному обсязі; у строк до 30 жовтня 2009 року надати ПФЛ документи, що 
підтверджують виконання фінансових зобов’язань, а також діяльність клубу, як 
юридичної особи. 

8. У разі невиконання пунктів 5 та 7 цієї Постанови розглянути питання про 
виключення футбольної команди «Нива» Тернопіль зі змагань, а ТОВ 
«Тернопільський футбольний клуб «Нива» – зі складу ПФЛ відповідно до пункту 
2.3 а) статті 10 Статуту ПФЛ. 

9. Зобов’язати ФК «Десна» Чернігів строком до кінця першого кола змагань серед 
клубів першої ліги (осінньої частини) привести юридичний статус та діяльність 
клубу у відповідність до регламентних і статутних норм ПФЛ, ФФУ та 
законодавства. Про хід виконання пункту 9 цієї постанови інформувати ПФЛ у 
письмовій формі до 30 жовтня 2009 року. 

 
IІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про зміни у складі Рад першої та 

другої ліг». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
10. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома. 
11. Вивести зі складу Ради першої ліги: 
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а) Алімова Олександра Івановича – віце-президента ФК «Оболонь» Київ у 
зв’язку з переходом клубу до Прем’єр-ліги; 

б) Шіц Івана Тіборовича – генерального директора ФК «Закарпаття» Ужгород у 
зв’язку з переходом клубу до Прем’єр-ліги; 

в) Бірюльова Андрія Борисовича – віце-президента ФК «ІгроСервіс» у зв’язку з 
виходом клубу до зі складу ПФЛ. 

12. Ввести до складу Ради першої ліги: 
а) Рижкова Юрія Олександровича – спортивного директора ФК «Арсенал» Біла 

Церква; 
б) Онула Миколу Леонідовича – президента ФК «Зірка» Кіровоград; 
в) Суліма Володимира Івановича – віце-президента ФК «Десна» Чернігів; 
г) Удовенка Віктора Михайловича – технічного директора ФК «Харків» Харків; 
д) Котельникова Євгена Петровича – директора департаменту футболу ФК 

«Динамо» Київ; 
е) Рубая Степана Богдановича – президента ФК «Нива» Тернопіль; 
ж) Кіндзерського Юрія Івановича – президента ФК «Львів» Львів. 

13. Вивести зі складу Ради другої ліги: 
а) Рижкова Юрія Олександровича – спортивного директора ФК «Арсенал» Біла 

Церква у зв’язку з переходом клубу до першої ліги; 
б) Онула Миколу Леонідовича – президента ФК «Зірка» Кіровоград у зв’язку з 

переходом клубу до першої ліги; 
в) Чумака Володимира Анатолійовича – президента ФК «Арсенал» Харків у 

зв’язку з виходом клубу зі складу ПФЛ; 
г) Григоровича Сергія Миколайовича – президента ФК ЦСКА Київ у зв’язку з 

виходом клубу зі складу ПФЛ. 
14. Ввести до складу Ради другої ліги: 

а) Баюка Анатолія Івановича – президента ФК «Бастіон» Іллічівськ; 
б) Крохана Валерія Миколайовича – директора ФК «Динамо» Хмельницький; 
в) Гаврильченка Анатолія Петровича – віце-президента ФК «Єдність» Плиски; 
г) Горбова Геннадія Вікторовича – віце-президента ФК «Шахтар» Свердловськ; 
д) Кравчук Олександру Львівну – директора ФК «Моршин» Моршин; 
е) Соболєва Леоніда Давидовича – президента ФК «Полтава» Полтава; 
ж) Колоса Володимира Вікторовича – директора ФК «Гірник» Кривий Ріг; 
з) Дорошенка Сергія Івановича – президента ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ. 

15. Залишити вакансію члена Ради другої ліги за ФК «Верес» Рівне та провести 
процедуру обрання представника клубу до її складу за відповідним поданням 
після приведення статутних документів клубу у відповідність до існуючих вимог. 

16. Обрати віце-президента ФК «Сталь» Дніпродзержинськ Колючого Миколу 
Семеновича виконуючим обов’язки віце-президента ПФЛ, якому доручити 
координацію діяльності та взаємодії клубів групи «Б» другої ліги, з наступним 
затвердженням його кандидатури на черговій Конференції ПФЛ. 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
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Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про належне фінансове 
управління як основний інструмент успішного існування футбольного клубу в період 
економічного спаду». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
17. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома. 
18. Рекомендувати футбольним клубам посилити фінансову дисципліну, не 

допускати практики завищення сум заробітної платні, премій і трансферної 
вартості футболістів, ураховувати всі ризики при розробленні річних бюджетів, 
контролювати бюджетний дефіцит. 

19. У термін до 30 жовтня 2009 року запросити в Україну представників УЄФА і ЄПФЛ 
для надання методичної допомоги клубам з питань упровадження сучасних 
інструментів ефективного фінансового управління.  

20. Доручити першому віце-президенту ПФЛ, президенту ПФК «Олександрія» 
Лавренку М. М., віце-президенту ПФЛ, віце-президенту ФК «Буковина» Чернівці 
Королянчуку Л. С. та президенту ФК «Львів» Кіндзерському Ю. І. в строк до 15 
жовтня 2009 року підготувати пропозиції щодо змін та доповнень до статті 29 
Статуту ПФЛ «Кошторис. Фінансовий рік». 

 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про Fair Play, арбітраж та 

інспектування у змаганнях першої та другої ліг сезону 2009-2010 років». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

21. Звернутися до Комітету арбітрів ФФУ з пропозиціями: 
а) ввести в практику проведення тематичних семінарів з футболістами, 

тренерами, керівниками клубів з питань трактування та застосування 
арбітрами положень Правил гри під час проведення календарних матчів; 

б) інформувати ПФЛ про санкції, застосовані до арбітрів у порядку, 
визначеному Дисциплінарними правилами ФФУ; 

в) не призначати для проведення матчів у змаганнях серед команд ПФЛ сезону 
2009-2010 років арбітра Д. Жукова м. Донецьк; 

г) оцінювати дії арбітрів у порядку, визначеному Дисциплінарними правилами 
ФФУ, з урахуванням висновків Експертно-консультативної комісії ПФЛ. 

22. Звернутися до Інспекторського комітету ФФУ з пропозиціями: 
а) надавати до ПФЛ інформацію про застосовані дисциплінарні санкції до 

делегатів (інспекторів) ФФУ, які порушили норми Регламенту змагань в 
частині виконання обов’язків під час проведення календарних матчів; 

б) інформувати ПФЛ про застосовані до делегатів санкції після отримання 
висновку Експертно-консультативної комісії ПФЛ. 

 
V. СЛУХАЛИ: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про відповідність клубів сучасним 

вимогам та затвердження Реєстру спортивних споруд, задіяних при проведенні 
змагань серед команд клубів ПФЛ». 
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Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 статті 22 Статуту 
ПФЛ та на виконання постанов Центральної Ради від 26 серпня 2008 року, 25 
березня 2009 року та 26 травня 2009 року, –   

ПОСТАНОВИЛИ: 
23. Зобов’язати футбольні клуби «Десна» Чернігів, «Прикарпаття» Івано-Франківськ, 

«Нива» Тернопіль, «Дністер» Овідіополь, «Сталь» Алчевськ, «Сталь» 
Дніпродзержинськ, «Суми», «Шахтар» Свердловськ, «Полтава», «Динамо» 
Хмельницький, «Гірник» Кривий Ріг усунути недоліки, виявлені у ході атестації в 
сезоні 2008/2009 років і перед змаганнями 2009-2010 років, до 1 грудня 2009 року 
та надати ПФЛ письмову інформацію про виконання. 

24. Реєстр спортивних споруд, задіяних при проведенні Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 
років затвердити (додається). 

 
VІ. СЛУХАЛИ:  
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про норму Регламенту 

Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів професіональної футбольної 
ліги сезону 2009-2010 років щодо перебування футболістів 1990 та  
1991 р. н. та молодше на полі протягом матчу». 

З метою підвищення ефективності процесу виховання місцевих молодих 
футболістів, – 

ПОСТАНОВИЛИ: 

25. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома. 
26. Затвердити наступні зміни до Регламенту змагань сезону 2009-2010 років та 

надати Виконавчому комітетові ФФУ на затвердження: 
а) в п. 21 ст. 20 фрази «футболіст-громадянин України 1990 р. н. і молодше» 

замінити фразами «футболіст-громадянин України 1990-1992 р. н.»; 
б) в п. 22 ст. 20 фрази «футболіст-громадянин України 1991 р. н. і молодше» 

замінити фразами «футболіст-громадянин України 1991-1993 р. н.»; 
в) в п. 23 ст. 20 фразу «футболіста 1990 р. н. і молодше першої ліги або  

1991 р. н. і молодше другої ліги» замінити фразою «футболіста  
1990-1992 р. н. першої ліги або 1991-1993 р. н. другої ліги». 

27. Визнати, що результатом введення норми перебування молодих футболістів на 
полі впродовж матчу стало збільшення кількості таких спортсменів у заявкових 
списках команд. 

28. З нового сезону відмовитися від процедури заявки команд за списками А та Б, як 
такої, що фактично не виконується клубами. 

29. Утворити Робочу групу з фахівців із клубів, ФФУ та ПФЛ для підготовки проекту 
пропозицій щодо участі в матчах першостей серед команд клубів ПФЛ молодих 
футболістів (віком до 21 року) з наступним поданням на розгляд Центральної 
Ради. 

30. Доручити Робочій групі розглянути наступну пропозицію щодо участі в матчах 
першостей серед команд клубів ПФЛ молодих футболістів (віком до 21 року): 
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1. Згідно з рекомендаціями УЄФА встановити максимальну кількість 
заявлених футболістів – 25, з яких: 

 
Перша ліга  

Сезон Усього заявлених Віком до 21 року Віком до 19 року 
2010-2011 25 4 4 
2011-2012 25 5 4 
2012-2013 25 6 4 

Друга ліга  

Сезон Усього заявлених Віком до 21 року Віком до 18 року 
2010-2011 25 4 4 
2011-2012 25 5 4 
2012-2013 25 6 4 

Примітка: Віком до 21 (19, 18) вважать особу яка народилася не раніше 1 
січня відповідного року  

Наприклад: Для сезону 2010-2011 років «віком до 19» – футболісти, які 
народилися не раніше 1 січня 1991 року. 

 
2. При заявці додаткових (понад встановленого обмеження) футболістів, 

такі футболісти повинні бути віком до 21 року та підготовленими клубом 
або ДЮСЗ, зареєстрованим у місцевій регіональній федерації.  
«Футболіст, підготовлений клубом або ДЮСЗ, зареєстрованим у 
місцевій регіональній федерації» − це футболіст, який був 
зареєстрований у структурі клубу або ДЮСЗ місцевої регіональної 
федерації між віком з 13 по 21 рік в період трьох повних сезонів, 
постійних чи часткових, (тобто період, починаючи з першого офіційного 
матчу відповідного змагання та закінчуючи останнім офіційним матчем 
цього відповідного змагання), або 36 місяців. 

 
31. Клубам у строк до 20 жовтня 2009 року надати свої пропозиції (письмово) щодо 

участі в матчах першостей серед команд клубів ПФЛ молодих футболістів (віком 
до 21 року) для розгляду Робочою групою. 

 
 
VІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про можливі зміни формату 

проведення змагань у сезоні 2010-2011 років». 
У зв’язку з тенденцією скорочення кількості команд у другій лізі, – 
ПОСТАНОВИЛИ: 

32. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома. 
33. Установити 31 березня 2010 року кінцевим строком подання заявок на участь у 

змаганнях другої ліги сезону 2010-2011 років.  
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34. Звернутися до ФФУ з проханням надати строком до 30 квітня 2010 року перелік 
клубів, що отримали право участі у змаганнях серед команд другої ліги сезону 
2010-2011 років. 

35. Раді другої ліги розглянути питання «Про можливі зміни формату проведення 
змагань у сезоні 2010-2011 років» не пізніше грудня 2009 року. 

 
VІІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію президента ФК «Львів» Кіндзерського Ю. І. «Про страхування 

футболістів під час проведення змагань». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

36. Інформацію президента ФК «Львів» Кіндзерського Ю. І. взяти до відома. 
37. Обрати Страхову компанію «Княжа» офіційним страховим партнером ПФЛ. 
38. Рекомендувати клубам ПФЛ у сезоні 2009-20010 років проводити всі види 

страхування пов’язаних зі змаганнями ПФЛ із страховим партнером ПФЛ 
Страховою Компанією «Княжа». 

39. Футбольним клубам «Нива» Вінниця, «Єдність» Плиски, «Бастіон» Іллічівськ, 
«Буковина» Чернівці, «Рось» Біла Церква, «Шахтар» Свердловськ, «Дніпро-75» 
Дніпропетровськ, «Кремінь» Кременчук, «Суми» у строк до 10 жовтня 2009 року 
провести страхування футболістів, на яких не подано відповідних документів 
станом на 25 вересня 2009 року, та надати до ПФЛ страхові поліси (договори). 

 
IX. СЛУХАЛИ: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про пропозиції щодо Договору між 

ФФУ та ПФЛ «Про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 
2009-2010 років» і Регламенту змагань». 

З метою стабілізації процесу організації та проведення змагань, а також 
спрощення процесу розроблення Адміністрацією ПФЛ довгострокових програм 
фінансування та розвитку професіонального футболу України, – 

ПОСТАНОВИЛИ: 
40. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома. 
41. Звернутися до ФФУ щодо зміни терміну дії Договору між ФФУ та ПФЛ «Про 

організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання 
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» до закінчення 
змагань сезону 2012-2013 років. 

42. Під час підготовки нового Регламенту змагань передбачити строк його дії до 
закінчення змагань сезону 2012-2013 років. 

43. Адміністрації ПФЛ у термін до 10 жовтня 2009 року утворити Робочу групу з 
розробки проекту Регламенту змагань та забезпечити її організаційну діяльність. 

44. Клубам: 
а) до 7 жовтня 2009 року проінформувати ПФЛ щодо своїх представників у 

Робочій групі; 
б) до 20 жовтня 2009 року надати ПФЛ пропозиції до нового Регламенту. 
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45. Звернутися до ФФУ щодо делегування представників ФФУ до Робочої групи. 
46. Адміністрації ПФЛ у термін до 20 листопада 2009 року узгодити розроблений 

Робочою групою проект Регламенту з комітетами ФФУ – професіонального 
футболу та національних збірних команд України; 

47. Центральній Раді розглянути розроблений Робочою групою та узгоджений з ФФУ 
проект Регламенту. 
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