
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА № 19 

Центральної Ради 
Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
вул. Госпітальна, 4 

26 серпня 2010 року

Порядок денний 

1. Про зміни у складах Центральної Ради, Рад першої та другої ліг. 

2. Про створення єдиного пакету (пулу) прав на телетрансляцію матчів першості 
України з футболу серед команд клубів першої ліги. 

3. Про підсумки заявки команд клубів ПФЛ на участь у змаганнях  сезону 2010-2011 
років. 

4. Про хід виконання рішень Центральної Ради та XIX Конференції ПФЛ в частині 
атестування футбольних клубів. 

5. Про організацію та проведення змагання «Кубок Ліги» у сезоні  
2010-2011 років. 

6. Про взаємодію ПФЛ із Комітетом арбітрів ФФУ. 

7. Різне. 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни у складах Центральної 
Ради, Рад першої та другої ліг». 

Постановили: 

1. Вивести зі складу Центральної Ради та Ради другої ліги Сандула В. П., віце-
президента МФК «Миколаїв» у зв’язку з його смертю.  

2. Вивести зі складу Ради першої ліги Столяра В. А., президента ФК «Волинь» 
Луцьк у зв’язку із виходом ФК «Волинь» Луцьк до Прем’єр-ліги. 

3. Вивести зі складу Ради першої ліги Красильникова О. Л., президента ПФК 
«Севастополь» у зв’язку із виходом ПФК «Севастополь» до Прем’єр-ліги. 

4. Вивести зі складу Ради першої ліги та ввести до складу Ради другої ліги  
Рубая С. Б., президента ФК «Нива» Тернопіль у зв’язку із виходом ФК «Нива» 
Тернопіль до другої ліги. 

5. Вивести зі складу Ради першої ліги Удовенка В. М., технічного директора ФК 
«Харків» у зв’язку із виключенням ФК «Харків» зі складу ПФЛ. 

6. Вивести зі складу Ради першої ліги Суліма В. І., віце-президента ФК «Десна» 
Чернігів у зв’язку з переходом на іншу роботу. 

7. Ввести до складу Ради першої ліги та вивести зі складу Ради другої ліги 
Касанова П. Н., директора ФК «Нива» Вінниця у зв’язку із виходом ФК «Нива» 
Вінниця до першої ліги. 
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8. Ввести до складу Ради першої ліги та вивести зі складу Ради другої ліги 
Королянчука В. С., віце-президента ФК «Буковина» Чернівці у зв’язку із 
виходом «Буковина» Чернівці до першої ліги. 

9. Ввести до складу Ради першої ліги та вивести зі складу Ради другої ліги 
Пєтухова А. В., віце-президента ФК «Титан» Армянськ у зв’язку із виходом ФК 
«Титан» Армянськ до першої ліги. 

10. Ввести до складу Ради першої ліги Щіца І. Т., генерального директора ФК 
«Закарпаття» Ужгород за поданням клубу. 

11. Вивести зі складу Ради другої ліги Дорошенка С. І., президента ФК «Дніпро-75» 
Дніпропетровськ у зв’язку із виключенням ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ зі 
складу ПФЛ. 

 ІІ. Слухали: 

Інформацію маркетинг-директора ТОВ «Ліга Футбол» Прояви О. В. «Про 
створення єдиного пакету (пулу) прав на телетрансляцію матчів першості України з 
футболу серед команд клубів першої ліги». 

 
Постановили: 

1. Інформацію маркетинг-директора ТОВ «Ліга Футбол» Прояви О. В. – взяти до 
відома. 

2. Сформувати єдиний пакет (пул) прав на телетрансляцію матчів першості 
України з футболу серед команд клубів першої ліги на перше коло змагань 
сезону 2010-2011 років у такому складі: 

– ФК «Львів» Львів; 
– «Чорноморець» Одеса; 
– «Кримтеплиця» Молодіжне; 
– ПФК «Олександрія»; 
– «Геліос» Харків; 
– «Арсенал» Біла Церква; 
– «Буковина» Чернівці. 

 
3. ТОВ «Ліга Футбол» у термін до 1 вересня 2010 року доопрацювати відповідні 

договори щодо передачі клубами прав на телевізійну зйомку та трансляцію 
матчів першості України з футболу серед команд клубів першої ліги на 
загальнонаціональних телевізійних каналах у першому колі змагань сезону 
2010-2011 років. 

4. З метою залучення маркетингових партнерів ТОВ «Ліга Футбол» вжити заходів 
з ефективної реалізації отриманого пакету прав на українському ринку. 

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

 ІII. Слухали: 

Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
підсумки заявки команд клубів ПФЛ на участь у змаганнях  сезону 2010-2011 років». 

 
Постановили: 

1. Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. – взяти до 
відома. 
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2. Клубам першої ліги:  

2.1. «Дністер» Овідіополь, «Зірка» Кіровоград, «Титан» Армянськ, 
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка, «Чорноморець» Одеса, «Сталь» 
Алчевськ, «Арсенал» Біла Церква, «Динамо-2» Київ,  «Нива» Вінниця,  
ПФК «Олександрія» Олександрія, «Енергетик» Бурштин, «Закарпаття» 
Ужгород, «Кримтеплиця» Молодіжне, «Прикарпаття» Івано-Франківськ у 
термін до 1 вересня 2010 року надати Адміністрації оформлені у 
встановленому порядку відомості про одержання футболістами, 
тренерами та іншими фахівцями екземплярів контрактів із клубом з 
усіма доповненнями, які є їх невід'ємною частиною. 

2.2. «Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Закарпаття» Ужгород у термін до 1 
вересня 2010 року надати Адміністрації договори зі страховою 
компанією про страхування футболістів, тренерів та інших фахівців, 
внесених у заявочні листи клубів. 

2.3. «Зірка» Кіровоград, «Енергетик» Бурштин  у термін до 3 вересня 2010 
року надати Адміністрації довідку, що підтверджує факт подання у 
Мінсім’ямолодьспорт України документів на одержання ліцензії на 
провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у 
відповідності до статті 27-1 Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт». 

3. Клубам другої ліги:  

3.1. «Енергія» Нова Каховка, «Десна» Чернігів, «Єдність» Плиски, «Бастіон» 
Іллічівськ, «Суми» Суми, «Динамо» Хмельницький, «Рось-Рігонда» Біла 
Церква, «Скала» Стрий, «Чорноморець-2» Одеса, «Нива» Тернопіль, 
«Верес» Рівне, «Гірник» Кривій Ріг, «Іллічівець-2» Маріуполь, «Кремінь» 
Кременчук, «Металург-2» Запоріжжя, «Олімпік» Донецьк,  «Олком» 
Мелітополь,  «Полтава» Полтава, «Шахтар» Свердловськ,  «Шахтар-3» 
Донецьк,  «Дніпро-2» Дніпропетровськ у термін до 1 вересня 2010 року 
надати Адміністрації оформлені в установленому порядку відомості про 
одержання футболістами, тренерами та іншими фахівцями екземплярів 
контрактів із клубами з усіма доповненнями, які є їх невід'ємною 
частиною. 

3.2. «Гірник» Кривій Ріг, «Іллічівець-2» Маріуполь, «Кремінь» Кременчук, 
«Олімпік» Донецьк,  «Шахтар» Свердловськ, «Десна» Чернігів, 
«Бастіон» Іллічівськ, «Суми» Суми, «Динамо» Хмельницький, 
«Миколаїв» Миколаїв, «Рось-Рігонда» Біла Церква, «Нива» Тернопіль у 
термін до 3 вересня 2010 року надати Адміністрації довідку, що 
підтверджує факт подання у Мінсім’ямолодьспорт України документів на 
одержання ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної діяльності у відповідності до статті 27-1 Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт». 

3.3. ФК  «Єдність» Плиски у термін до 1 вересня 2010 року надати договір 
про диспансерне медичне обслуговування футболістів. 

3.4. ФК  «Рось-Рігонда» Біла Церква у термін до 1 вересня 2010 року усунути 
всі недоліки стосовно оформлення та подання заявкової документації. 

4. Спортивному відділу (Голубєв О. В.) забезпечити методичний супровід та 
контроль за опрацюванням і поданням заявкової документації до ПФЛ. 
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5. Керівникові юридичної служба ПФЛ Гречко Ю. Л. забезпечити методичний 
супровід підготовки клубами статутних та регламентних документів. 

6. У разі невиконання цієї постанови у вказані строки рекомендувати 
Дисциплінарному комітетові ПФЛ розглянути питання про застосування до 
клубів дисциплінарних санкцій у відповідності до Дисциплінарних правил ФФУ. 

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

 IV. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про хід виконання рішень 
Центральної Ради та XIX Конференції ПФЛ в частині атестування футбольних клубів». 

 
Постановили: 

1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В.  – взяти до відома. 

2. Клубам «Десна» Чернігів, «Нива» Тернопіль, «Динамо» Хмельницький, «Суми» 
Суми, «Зірка» Кіровоград, «Рось-Рігонда» Біла Церква, «Верес» Рівне, 
«Гірник» Кривий Ріг вжити необхідних заходів щодо виконання пункту 3 
Постанови Центральної Ради ПФЛ від 21 червня 2010 року №14 в частині 
надання до Адміністрації планів усунення недоліків за критеріями атестування. 

3. Клубам «Рось-Рігонда» Біла Церква, «Десна» Чернігів у термін до 3 вересня 
2010 року привести у відповідність до вимог Положення про атестацію 
футбольних клубів України структуру управління клубами та штатні структури 
команд, про що письмово повідомити Адміністрацію ПФЛ. 

4. Клубам ПФЛ у контексті виконання пункту 4 Постанови Центральної Ради ПФЛ 
від 21 червня 2010 року №14 у термін до 1 вересня 2010 року надати до 
Адміністрації інформацію про хід роботи з усунення недоліків за підсумками 
атестації на отримання права участі у змаганнях сезону 2010-2011 років. 

5. Рекомендувати Дисциплінарному комітетові ПФЛ розглянути питання стосовно 
порушення клубами графіку подання до ПФЛ інформації про хід роботи з 
усунення недоліків за підсумками атестації на отримання права участі у 
змаганнях сезону 2010-2011 років та прийняти рішення у відповідності до 
Дисциплінарних правил ФФУ. 

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

 V. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про організацію та проведення 
змагання «Кубок Ліги» у сезоні 2010-2011 років». 

 
Постановили: 

1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

2. Адміністрації ПФЛ доопрацювати склад учасників та формат проведення 
змагання «Кубок ліги» з наступним поданням на розгляд Центральної Ради.  

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

 



5 

 VІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про взаємодію ПФЛ із Комітетом 
арбітрів ФФУ». 

Постановили: 

1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

2. Адміністрації ПФЛ розробити та внести Комітету арбітрів ФФУ на узгодження 
«Порядок інформаційної взаємодії з Комітетом арбітрів ФФУ» та надати на 
затвердження чергового засідання Центральної Ради ПФЛ.  

3. Спільно з Комітетом арбітрів ФФУ ввести в практику проведення з керівниками, 
тренерами та футболістами клубів методичних семінарів з Правил гри і 
методики арбітражу матчів. 

4. Вилучити з переліку постійних комісій ПФЛ Експертно-консультативну комісію. 

5. Вважати таким, що втратило силу, «Положення про Експертно-консультативну 
комісію». 

6. Адміністрації ПФЛ підготувати та провести у жовтні 2010 року загальні збори 
(семінар) представників організованих груп вболівальників клубів з метою 
налагодження взаємовигідних стосунків. 

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

У різному: 
1. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміну організаційно-
правової форми Громадської організації «Футбольний клуб «Суми» м. Суми на ТОВ 
«Професійний футбольний клуб «Суми» м. Суми». 

Постановили: 

У відповідності до рішення Комітету з атестування футбольних клубів від 13 
липня 2010 року №2 включити до складу ПФЛ ТОВ «Професійний футбольний клуб 
«Суми» м. Суми» на правах правонаступництва. 

2. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміну організаційно-
правової форми Приватного підприємства «Футбольний клуб «Десна» м. Чернігів на 
ТОВ «Спортивно-футбольний клуб «Десна» м. Чернігів». 

Постановили: 

У відповідності до рішення Комітету з атестування футбольних клубів від 13 
липня 2010 року №1 включити до складу ПФЛ ТОВ «Спортивно-футбольний клуб 
«Десна» м. Чернігів» на правах правонаступництва. 
 

3. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про Положення про матеріальну 
допомогу від ПФЛ». 

Постановили: 

Положення про матеріальну допомогу від ПФЛ затвердити. 

 


