ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ
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ПОСТАНОВА
ХХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПФЛ
м. Київ

24 червня 2011 року

І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни та
доповнення до Статуту ОФК «Професіональна футбольна ліга
України»».
Постановили:
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. Статут Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України» у новій редакції – затвердити з
урахуванням пропозицій делегатів ХХ Конференції.
3. Адміністрації ПФЛ:
3.1. Норми проектів статей Статуту ПФЛ «Почесний президент»
та «Почесний член Центральної Ради» доопрацювати у
вигляді окремого положення та надати його Центральної
Ради на затвердження.
3.2. Зареєструвати Статут Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» у новій редакції у
державних органах влади відповідно до законодавства
України і направити клубам ПФЛ.
4. Клубам ПФЛ у трьохмісячний термін з дня отримання Статуту
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга
України» у новій редакції привести свої статути у відповідність до
вимог Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України».
5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на
виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д.
ІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни у
складі
Центральної
Ради
та
Дисциплінарного
Комітету
Професіональної футбольної ліги»
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Постановили:
1. У відповідності до пункту 8 статті 23 Статуту ПФЛ вивести зі
складу Центральної Ради президента ПФК «Олександрія»
Олександрія Лавренка Миколу Миколайовича та зняти його з
посади першого віце-президента ПФЛ.
2. У відповідності до пункту 8 статті 23 Статуту ПФЛ вивести зі
складу Центральної Ради технічного директора ФК «Карпати»
Львів Гордієнка Тараса Володимировича.
3. Вивести зі складу Центральної Ради президента ФК «Титан»
Армянськ Калмикова Валерія Володимировича за власним
бажанням.
4. У зв’язку з вагомим особистим внеском у розвиток
професіонального
футболу
обрати
почесним
членом
Центральної Ради президента ФК «Титан» Армянськ Калмикова
Валерія Володимировича.
5. У відповідності до пункту 8 статті 23 та пункту 5.8. статті 12
Статуту ПФЛ ввести до складу Центральної Ради президента ФК
«Скала» Моршин Кмітя Миколу Івановича за поданням клубу.
6. У відповідності до пункту 8 статті 23 та пункту 5.8. статті 12
Статуту ПФЛ ввести до складу Центральної Ради директора
«Гірник» Кривий Ріг Колоса Володимира Вікторовича за
поданням клубу.
7. У відповідності до пункту 8 статті 23 та пункту 5.8. статті 12
Статуту ПФЛ ввести до складу Центральної Ради директора з
правових питань ФК «Металург» Запоріжжя Косаревського
Дмитра Миколайовича за поданням клубу.
8. У відповідності до пункту 6 статті 123 Статуту ПФЛ вивести зі
складу Дисциплінарного комітету ПФЛ начальника юридичного
відділу ФК «Чорноморець» Одеса Якімова Федора Віталійовича
за власним бажанням поданням Центральної Ради та залишити
ДК у складі семи осіб (Постанова від 21 червня 2011 року № 8).
9. У відповідності до пункту 3 статті 21 Статуту ПФЛ обрати
першим віце-президентом ПФЛ Колючого Миколу Семеновича.
10. Затвердити Постанову Центральної Ради ПФЛ від 11 березня
2011 року № 2 в частині обрання віце-президента ФК «Геліос»
Харків Шама Ігоря Анатолійовича до складу Центральної Ради
ПФЛ.
11. У відповідності до пункту 3 статті 21 Статуту ПФЛ обрати віцепрезидентом ПФЛ Шама Ігоря Анатоліовича.
12. Адміністрації ПФЛ не пізніше ніж за тиждень до проведення
чергової Конференції ПФЛ повідомляти клуби про можливу
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ротацію у складі віце-президентів,
Дисциплінарного Комітету.

Центральної

Ради

та

ІІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про підсумки
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних
клубів сезону 2010-2011 років».
Постановили:
1. Доповідь президента ПФЛ М. В. Бальчоса «Про підсумки
Всеукраїнських
змагань
з
футболу
серед
команд
професіональних клубів Професіональної футбольної ліги сезону
2010-2011 років» – взяти до відома.
2. Роботу ПФЛ з організації змагань у сезоні 2010-2011 років
визнати задовільною.
3. 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
2010-2011 років – затвердити та надати Виконкому ФФУ на
розгляд та остаточне затвердження.
4. Основними напрямами роботи ПФЛ у сезоні 2011-2012 років
визначити:
4.1. Налагодження тісної співпраці та поєднання зусиль ФФУ,
ПФЛ, клубів, спрямованих на вирішення різноманітного
спектру питань з розвитку футболу на основі партнерства,
взаєморозуміння
та
беззаперечного
дотримання
законодавства, статутних і регламентних норм ФІФА, УЄФА,
ФФУ та ПФЛ.
4.2. Підвищення конкуренції шляхом удосконалення системи
проведення змагань, підготовки резервів, поліпшення
селекційної
роботи
і
вдосконалення
навчальнотренувального процесу.
4.3. Продовження роботи з питань удосконалення змагань
серед команд клубів другої ліги з урахуванням можливостей
залучення аматорських команд на основі формування груп
ліги за регіональним принципом.
4.4. Співпрацю з ФФУ та ААФУ в частині розроблення
пропозицій стосовно перегляду атестаційних вимог до
аматорських клубів, які будуть залучені до змагань у
регіональних групах другої ліги.
4.5. Подальше вдосконалення системи проведення змагань та
здійснення суворого нагляду за дотриманням принципів
Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і
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повага», а також упровадження програм взаємодії з
правоохоронними органами, організації співпраці з фанклубами, глядачами.
4.6. Утворення та забезпечення роботи тренерської ради ПФЛ з
питань організації навчально-тренувального процесу,
вдосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації
тренерів, інших фахівців з футболу та роботи з формування
календаря змагань.
4.7. Удосконалення маркетингової роботи
використання сучасних технологій.

ПФЛ

на

основі

4.8. Упровадження прямих телетрансляцій матчів змагань серед
команд
клубів
ПФЛ
та
інформаційно-аналітичних
телепрограм з метою підвищення привабливості змагань
для комерційних партнерів і громадськості.
4.9. Удосконалення роботи з клубами та методичного супроводу
спільно з Комітетом з атестування футбольних клубів ФФУ
стосовно виконання вимог Положення про атестацію
футбольних клубів та проходження ними процедури
атестування.
4.10. Приведення спортивної інфраструктури клубів до
сучасних технічних характеристик стадіонів, футбольних
полів, інших спортивних споруд.
5. На виконання рішення Виконкому ФФУ про основні напрями
роботи ФФУ з розвитку футболу на 2011-2015 роки:
5.1. Протягом сезону 2011-2012 років розробити пропозиції
стосовно поступового переходу до проведення змагань
серед юніорських команд першої ліги, що складатимуться з
футболістів віком до 19 років передбачивши можливість
переходу до системної підготовки власного резерву у два етапи:
– у сезоні 2012-2013 років розпочати проведення Кубку
ПФЛ серед молодіжних команд віком до 19 років з
обов’язковою заявкою команд від кожного учасника
першості першої ліги;
– у сезоні 2013-2014 років розпочати проведення
першості серед юніорських команд клубів першої ліги та
проводити Кубок ПФЛ серед молодіжних команд віком
до 19 років серед учасників другої ліги.
5.2. Спільно з ДЮФЛ розробити Положення про атестацію
дитячо-юнацьких спортивних установ, які беруть участь у
змаганнях ДЮФЛ.
5.3. Вивчити можливість стосовно строків запровадження
принципів фінансової Чесної гри в клубах ПФЛ та внести
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пропозиції на розгляд органів управління ПФЛ до червня
2012 року.
6. Адміністрації ПФЛ остаточно доопрацювати склади груп другої
ліги та кошторис надходжень і витрат Професіональної
футбольної ліги на сезон 2011-2012 років з урахуванням рішення
Комітету з атестування футбольних клубів від 4 липня
2011 року стосовно видачі клубам атестату на право участі у
змаганнях серед команд другої ліги у сезоні 2011-2012 років та
надати Центральній Раді на затвердження.
7. Президентові ПФЛ Бальчосу М. В. розробити план виконання цієї
постанови та забезпечити його виконання.
8. 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 2010 року по 31 травня 2011 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 2010 року по 31 травня 2011 року – затвердити.
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 2010-2011 скласти баланс активів та пасивів
об’єднання.
3. У відповідності до пункту 5.9 статті 12 Статуту ПФЛ вивести зі
складу Ревізійної комісії головного бухгалтера ФК «Оболонь»
Скляр Тетяну Віталіївну.
4. У відповідності до пункту 1 статті 29 Статуту ПФЛ ввести до
складу Ревізійної комісії головного бухгалтера ФК «Оболонь»
Семенову Ларису Віталіївну.
V. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса
нагородження лауреатів сезону 2010-2011 років».

М.

В.

«Про

Постановили:
1.

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

2.

Визначити лауреатами сезону 2010-2011 років у номінаціях:
– «Кращий тренер» – Шаран Володимир Богданович, ПФК
«Олександрія» Олександрія;
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– «Кращий
арбітр»
м. Кіровоград;

–

Дяденко

Віталій

Григорович,

– «Кращий футболіст» – Руслан Гунчак, ФК «Буковина»
Чернівці;
– «Кращий бомбардир» – Руслан Гунчак, ФК «Буковина»
Чернівці;
– Переможець конкурсу «Чесна гра» – ПФК «Олександрія»
Олександрія.
3.

Нагородити лауреатів сезону призами ПФЛ.
VІ. У різному:

1. Жеребкування календаря Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд першої ліги сезону 2011-2012 років
Постановили:
Підсумки жеребкування календаря Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд першої ліги сезону 2011-2012 років –
затвердити.
2. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про заяву
колишнього співробітника ПФЛ Гуча А. М.».
Постановили:
1.

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

2.

У клопотанні щодо укладання мирової угоди з ПФЛ Гучу А. В.–
відмовити.
3. Слухали:

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про звернення до
президента ФФУ Суркіса Г. М.».
Постановили:
Направити президентові ФФУ Суркісу Г. М. лист з проханням
замінити норму щодо обов’язкового перебування на полі молодих
футболістів під час матчів на положення щодо обов’язкового
перебування в заявці (список А) футболістів, підготовлених в
регіональних федераціях.

