ПОСТАНОВА
ХХІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПФЛ
м. Київ

11 червня 2012 року

І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни у
складі Центральної Ради ПФЛ».
Постановили:
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. Постанову
Центральної
Ради
від
14
листопада
2011 року № 14 в частині обрання до складу Центральної Ради
ПФЛ президента ФК «Львів» Львів Грисьо Ярослава
Антоновича – затвердити.
3. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині виведення зі складу Центральної Ради ПФЛ директора з
правових питань ФК «Металург» Запоріжжя Косаревського
Дмитра Миколайовича – затвердити.
4. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині виведення зі складу Центральної Ради ПФЛ президента
ФК «Енергетик» Бурштин Лотоцького Мирослава Ільковича та
дострокового припинення його повноважень як першого віцепрезидента ПФЛ – затвердити.
5. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині обрання до складу Центральної Ради ПФЛ президента
футбольного клубу «Гірник-Спорт» Комсомольськ Каплуна Петра
Матвійовича – затвердити.
6. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині обрання до складу Центральної Ради ПФЛ віцепрезидента ФК «Полтава» Полтава Пожечевського Віктора
Олександровича – затвердити.
7. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині обрання до складу Центральної Ради ПФЛ головного
тренера ФК «Сталь» Алчевськ Волобуєва Анатолія Івановича –
затвердити.
ІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про обрання
віце-президентів ПФЛ».
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Постановили:
1. Постанову
Центральної
Ради
від
14
листопада
2011 року № 14 в частині дострокового припинення повноважень
віце-президента ФК «Сталь» Дніпродзержинськ Колючого Миколу
Семеновича як першого віце-президента ПФЛ– затвердити.
2. Постанову
Центральної
Ради
від
14
листопада
2011 року № 14 в частині дострокового припинення повноважень
президента ФК «Рось» Біла Церква Челнокова Сергія
Дмитровича як віце-президента ПФЛ – затвердити.
3. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині обрання першим віце-президентом ПФЛ президента ФК
«Скала» Стрий Кмітя Миколу Івановича – затвердити.
4. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині обрання першим віце-президентом ПФЛ віце-президента
ПФЛ Шама Ігоря Анатолійовича – затвердити.
5. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині обрання віце-президентом ПФЛ віце-президента ФК
«Полтава» Полтава Пожечевського Віктора Олександровича –
затвердити.
6. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині обрання віце-президентом ПФЛ головного тренера ФК
«Сталь» Алчевськ Волобуєва Анатолія Івановича – затвердити.
ІІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про підсумки
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних
клубів сезону 2011-2012 років».
Постановили:
1. Доповідь президента ПФЛ М. В. Бальчоса «Про підсумки
Всеукраїнських
змагань
з
футболу
серед
команд
професіональних клубів Професіональної футбольної ліги сезону
2011-2012 років» – взяти до відома.
2. У порядку підпункту 5.3 статті 12 Статуту Об’єднання футбольних
клубів «Професіональна футбольна ліга України» підсумки
Всеукраїнських
змагань
з
футболу
серед
команд
професіональних клубів Професіональної футбольної ліги сезону
2011-2012 років – затвердити та надати Виконкому ФФУ на
розгляд та остаточне затвердження.
3. Продовжити роботу ПФЛ у сезоні 2012-2013 років за наступними
напрямами:
3.1. Налагодження тісної співпраці та поєднання зусиль ФФУ,
ПФЛ, клубів, спрямованих на вирішення різноманітного
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спектру питань з розвитку футболу на основі партнерства,
взаєморозуміння
та
беззаперечного
дотримання
законодавства, статутних і регламентних норм ФІФА, УЄФА,
ФФУ та ПФЛ.
3.2. Запровадження принципів Чесної гри та поваги у змаганнях
серед команд клубів ПФЛ.
3.3. Налагодження співпраці з відповідними комітетами
Верховної Ради України щодо розроблення змін до
законодавства
в
частині
державної
підтримки
професіонального футболу, протидії корупції, забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки при підготовці
і проведенні футбольних матчів.
3.4. Підвищення конкуренції шляхом удосконалення системи
проведення змагань, підготовки резервів, поліпшення
селекційної
роботи
і
вдосконалення
навчальнотренувального процесу.
3.5. Проведення систематичної роботи з клубами та глядачами
з питань забезпечення громадського порядку та безпеки під
час змагань, у тому числі шляхом організації заходів з
обміну досвідом провідних клубів ПФЛ та Прем’єр-ліги.
3.6. Продовження роботи з питань удосконалення формату
змагань серед команд клубів другої ліги.
3.7. Співпраця з регіональними федераціями з поєднання
зусиль
стосовно
розвитку
професіонального
та
аматорського футболу з метою створення економічної та
інфраструктурної основи для залучення аматорських
команд до складу ПФЛ, особливо в західних областях.
3.8. Удосконалення маркетингової роботи ПФЛ на основі
використання сучасних технологій з метою залучення
партнерів та спонсорів і зменшення фінансових витрат
клубів на участь у змаганнях.
3.9. Приєднання клубів першої та другої ліг до єдиного пакету
комерційних та аудіовізуальних прав клубів ПФЛ у термін до
30 червня 2012 року.
3.10. Упровадження прямих телетрансляцій матчів змагань серед
команд клубів ПФЛ та інформаційно-аналітичних радіо- і
телепрограм з метою підвищення привабливості змагань
для комерційних партнерів і громадськості.
3.11. Удосконалення роботи з клубами та методичного супроводу
стосовно виконання вимог Положення «Про атестацію
футбольних клубів України 1-ої та 2-ої ліг» та проходження
ними процедури атестування.
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3.12. Приведення спортивної інфраструктури клубів до сучасних
технічних характеристик стадіонів, футбольних полів, інших
спортивних споруд, у тому числі (для клубів першої ліги):
- обладнання полів штучним підігріванням до серпня
2013 року;
- виконання вимог Додатку № 4 до Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
ПФЛ сезону 2012-2013 років (Положення про організацію
трансляцій матчів чемпіонату України серед команд
першої ліги) стосовно підготовки стадіонів до проведення
телевізійних трансляцій у термін до 14 липня 2012 року.
4. Продовжити переговори з керівництвом Прем’єр-ліги щодо
запровадження додаткових матчів за право виступати в ПЛ між
3-ю командою І ліги та 14-ю командою Прем’єр-ліги.
5. Президентові ПФЛ Бальчосу М. В. забезпечити розроблення
плану виконання цієї постанови та реалізацію його виконання.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента
ПФЛ Бальчоса М. В.
ІV. Слухали:
Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
ПФЛ за період з 1 липня 2011 року по 31 травня 2012 року.
Постановили:
1. У відповідності до пункту 5.11 статті 12 Статуту ПФЛ звіт
Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за
період з 1 липня 2011 року по 31 травня 2012 року – затвердити
(додається).
2. З метою виконання положень статті 11 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
рекомендувати керівництву ПФЛ по закінченню поточного
фінансового року 2012-2013 скласти баланс активів та пасивів
об’єднання.
V. Слухали:
Інформацію віце-президента ПФЛ Шама І. А. «Про подальшу
маркетингову діяльність ПФЛ».
Постановили:
1. Інформацію віце-президента ПФЛ Шама І. А. про діяльність ТОВ
«Ліга Футбол» у сезоні 2011-2012 років – взяти до відома.
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2. Узгодити Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року
№ 7 у частині призначення ТОВ «Ліга Футбол» маркетинговим
партнером ПФЛ на сезон 2012-2013 років.
3. Доручити ТОВ «Ліга Футбол»:
3.1. Продовжити діяльність стосовно реалізації комерційних
прав ПФЛ.
3.2. Забезпечити періодичну звітність перед
управління ПФЛ щодо своєї діяльності.

органами

4. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на
віце-президента ПФЛ Шама І. А.
VІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса
затвердження постанов Центральної Ради».

М.

В.

«Про

Постановили:
1. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині затвердження формату змагань серед команд клубів
другої ліги у сезоні 2012-2013 років (матеріали додаються) –
затвердити з урахуванням пропозицій делегатів ХХІ Конференції
та доручити Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд
клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років.
2. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині затвердження Плану-календаря Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги
сезону 2012–2013 років – затвердити (матеріали додаються).
3. Пункт 4 статті VIII Договору про організацію та проведення
Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних
клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 20122013 років внести до тексту у наступній редакції: «Кошти, що
надійшли на рахунок ПФЛ за рішенням Дисциплінарного комітету
ПФЛ від фізичних і юридичних осіб у вигляді обов’язкових
грошових внесків, розподіляються в рівних частинах між клубами
ПФЛ та зараховуються до суми заявкових внесків».
4. Постанову Центральної Ради від 6 червня 2012 року № 7 в
частині затвердження Договору про організацію та проведення
Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних
клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 20122013 років – затвердити в цілому та надати Виконкому ФФУ для
розгляду та остаточного затвердження.
5. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ, пункту 12 статті 13
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд
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клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років надати членство в ПФЛ
Товариству з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб
«Бастіон» м. Іллічівськ та допустити команду «Бастіон» до
змагань серед команд другої ліги.

6. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль погасити заборгованість перед
футболістами та працівниками клубу у термін до 19 червня 2012
року.

7. У разі невиконання ФК «Нива» Тернопіль цієї постанови
направити звернення до Комітету з атестування футбольних
клубів щодо відкликання у ФК «Нива» Тернопіль Атестату ФФУ
про відповідність клубу вимогам Положення ФФУ «Про атестацію
футбольних клубів України 1-ої та 2-ої ліг» на право участі у
змаганнях з футболу серед команд професіональних клубів.

8. Зважаючи на прохання ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ (лист
№ 120607/1 від 7 червня 2012 р.), зобов’язати ФК «Прикарпаття»
Івано-Франківськ у термін до 19 червня 2012 року погасити
заборгованість перед ПФЛ по сплаті заявкового внеску,
футболістами та працівниками клубу за рішеннями Центральної
Ради, КДК ФФУ та ДК ПФЛ.

9. У разі виконання ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ цієї
постанови направити клопотання до Комітету з атестування
футбольних клубів щодо видачі ФК «Прикарпаття» ІваноФранківськ Атестату ФФУ про відповідність клубу вимогам
Положення ФФУ «Про атестацію футбольних клубів України 1-ої
та 2-ої ліг» на право участі у змаганнях з футболу серед команд
професіональних клубів. ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ
виконати всі дії щодо своєчасного подання документів до
Комітету з атестування футбольних клубів. В іншому випадку
рішення Комітету з атестування футбольних клубів залишиться в
силі.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента
ПФЛ Бальчоса М. В.
VІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса
нагородження лауреатів сезону 2011-2012 років».

М.

В.

«Про

Постановили:
1.

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

2.

В порядку пункту 6 статті 14 Регламенту Всеукраїнських змагань
з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років
визначити лауреатами сезону 2011-2012 років у номінаціях:
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– «Кращий тренер» – Севідов Олександр Володимирович,
ФК «Говерла» Ужгород;
– «Кращий арбітр» – Кривоносов Микола Олександрович,
м. Київ;
– «Кращий
футболіст»
ФК «Говерла» Ужгород;

–

Трухін

Дмитро

Юрійович,

– «Кращий бомбардир» – Косирін Олександр Михайлович,
ФК «Говерла» Ужгород;
– Переможець конкурсу «Чесна гра» – ФК «Говерла» Ужгород.
3.

Нагородити лауреатів сезону призами ПФЛ.
VІ. У різному:

1. Жеребкування календаря Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років
Постановили:
Підсумки жеребкування календаря Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років –
затвердити. (Матеріали додаються)

