ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № 22
розширеного засідання Центральної Ради
Професіональної футбольної ліги
м. Київ,
вул. Госпітальна, 4

25 жовтня 2010 року

Порядок денний
1. Про арбітраж матчів Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ
сезону 2010-2011 років.
2. Про обрання делегатів та підготовку до чергового XII Конгресу ФФУ.
3. Про дотримання клубами фінансових зобов’язань згідно з Регламентом
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011
років.
4. Про підготовку до чергової процедури атестації футбольних клубів.
5. Про трансляцію матчів першості серед команд першої ліги на телебаченні та в
мережі Інтернет.
6. Різне.
І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. та Куратора системи арбітражу у
професіональному футболі України П. Колліни «Про арбітраж матчів Всеукраїнських
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років».
Постановили:
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. та Куратора системи арбітражу у
професіональному футболі України П. Колліни – взяти до відома.
2. Адміністрації ПФЛ запропонувати Комітету Арбітрів ФФУ утворити спільну робочу
групу з підготовки доповнень та пропозицій до Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років та
Положення про Комітет арбітрів ФФУ в частині організації та проведення
арбітражу матчів.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Макарова С. Д.
ІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про обрання делегатів та
підготовку до чергового XII Конгресу ФФУ».
Постановили:
4. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
5. Обрати делегатами від ПФЛ для участі в XIІ черговому Конгресі ФФУ:
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–

Бальчоса Мілетія Володимировича – президента ПФЛ;

–

Лотоцького Мирослава Ільковича – першого віце-президента ПФЛ з
економічних питань;

–

Касанова Пашу Намазовича – директора ФК «Нива» Вінниця.

6. Адміністрації ПФЛ:
6.1. У порядку пункту 4 статті 15 Статуту ФФУ направити Виконкому ФФУ витяг з
Постанови Центральної Ради про обрання делегатів на ХІІ Конгрес ФФУ.
6.2. Забезпечити організаційний та юридичний супровід колективів футбольних
клубів-кандидатів на отримання колективного членства в ФФУ стосовно
подання документів про прийом у колективні члени ФФУ.
6.3. Узгодити з ФФУ порядок обрання делегатів на ХІІ Конгрес ФФУ від колективів
футбольних клубів-кандидатів на отримання колективного членства в ФФУ у
контексті пункту 5 статті 6 та пункту 4 статті 15 Статуту ФФУ та повідомити
про це клуби.
7. Клубам у термін до 30 жовтня 2010 року надати пропозиції до доповіді
президента ПФЛ Бальчоса М. В. на ХІІ Конгресі ФФУ.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Макарова С. Д.
ІII. Слухали:
Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ
Мамченко О. І. «Про дотримання клубами фінансових зобов’язань згідно з
Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону
2010-2011 років».
Постановили:
9. Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ
Мамченко О. І. – взяти до відома.
10. Клубам, що мають заборгованість перед ПФЛ, у термін до 30 листопада
2010 року здійснити всі виплати згідно з нормами Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років, а також
рішеннями Дисциплінарного комітету ПФЛ.
11. У разі невиконання пункту 10 цієї постанови рекомендувати Дисциплінарному
комітетові ПФЛ розглянути питання заборони клубам-боржникам реєструвати
нових футболістів в ФФУ та заявку клубів на участь у весняній частині змагань
серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років.
12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Макарова С. Д.
IV. Слухали:
Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. та заступника
директора Центру ліцензування ФФУ Задірана С. М. «Про підготовку до чергової
процедури атестації футбольних клубів».
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Постановили:
13. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. та заступника директора
Центру ліцензування ФФУ Задірана С. М. – взяти до відома.
14. Клубам першої та другої ліг не пізніше 05 листопада 2010 року та 11 листопада
2010 року відповідно надати до ФФУ необхідні заяви про входження до
процедури атестування.
15. Звернутися до аматорських клубів-претендентів на отримання статусу
професіональних з пропозицією не пізніше 11 листопада 2010 року надати до
ФФУ необхідні заяви про входження до процедури атестування.
16. Адміністрації ПФЛ здійснювати постійний моніторинг стану проходження клубами
ПФЛ та аматорськими клубами процедури атестування, а також надавати клубам
необхідну консультативну допомогу.
17. Спільно з Комітетом з атестування футбольних клубів ФФУ утворити Робочу
групу з підготовки змін та доповнень до Положення ФФУ «Про атестацію
футбольних клубів України першої та другої ліг».
18. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Макарова С. Д.
V. Слухали:
Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Хіміча І. І. «Про трансляцію матчів
першості серед команд першої ліги на телебаченні та в мережі Інтернет».
Постановили:
19. Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Хіміча І. І. – взяти до відома.
20. Утворити єдиний пул (пакет) прав на трансляцію матчів першості України з
футболу у складі команд першої ліги.
21. Клубам першої ліги у термін до 20 листопада 2010 року укласти Договори
приєднання щодо створення єдиного пакету комерційних та аудіовізуальних прав
з маркетинговим партнером ПФЛ – ТОВ «Ліга футбол».
22. Клубам першої ліги у термін до 1 березня 2011 року вжити заходів щодо
оснащення стадіонів, де проводяться матчі першості, високошвидкісним
Інтернет-зв’язком.
23. Адміністрації ПФЛ внести до проекту Регламенту Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років норму про обов’язкову
трансляцію матчів першості серед команд першої ліги у мережі Інтернет.
24. ТОВ «Ліга Футбол» у термін до 10 листопада 2010 року провести переговори з
ОФК «Прем’єр-ліга України» та укласти договір про спільне видання журналу
«PROфутбол».
25. Запропонувати керівництву телекомпанії «Перший Національний» переглянути
умови договору про програму «Футбольний код» в частині кількості часу, що
надається для висвітлення підсумків матчів за участю команд клубів ПФЛ.
26. Відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ внести корективи до
кошторису находжень та витрат ПФЛ на сезон 2010-2011 років в частині
збільшення витратної частини статті «Зарплата персоналу» на суму 5000 гривень
з 1 жовтня 2010 року по 31 грудня 2010 року.
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У різному:
1. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В.
сплаті членських внесків до ЄПФЛ».

«Про заборгованість ПФЛ по

Постановили:
Адміністрації ПФЛ у термін до 10 листопада 2010 року підготувати та
направити до ЄПФЛ звернення щодо припинення асоційованого членства ПФЛ
України у складі ЄПФЛ у зв’язку з неспроможністю виконувати фінансові
зобов’язання.
2. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В.
«Про підготовку змін та
доповнень до Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років».
Постановили:
1. Адміністрації ПФЛ:
1.1.

У термін до 10 листопада 2010 року утворити робочу групу з
розроблення Регламенту змагань сезону 2010-2010 років у складі віцепрезидентів ПФЛ, представників клубів та Адміністрації ПФЛ.

1.2.

Запропонувати ФФУ надати кандидатури своїх представників до складу
робочої групи.

1.3.

Забезпечити організацію діяльності робочої групи.

2. Клубам ПФЛ у термін до 10 листопада 2010 року надати до Адміністрації ПФЛ
пропозиції щодо Регламенту змагань сезону 2010-2011 років.
3. Робочій групі у термін до 30 січня 2010 року підготувати проект Регламенту
змагань сезону 2010-2011 років та надати його на розгляд Центральній Раді.
3. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про звернення «Асоціації
ветеранів футболу м. Києва».
Постановили:
Звернутися до клубів з проханням надати посильну матеріальну допомогу для
святкування ювілею «Асоціації ветеранів футболу м. Києва».

