
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 8 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

м. Київ,  
пров. Музейний, 2-б 

20 червня 2011 року 
Початок роботи об 1100 год. 

Порядок денний 
 

1. Про хід підготовки до XX Конференції ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

2. Про зміни у складі Дисциплінарного комітету ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

3. Про затвердження порядку денного ХХ Конференції ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

4. Про зміни та доповнення до Статуту ОФК «Професіональна футбольна ліга 
України». 

Інформація керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. 

5. Про Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 років. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

6. Про План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 років. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

7. Про Договір про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону  
2011-2012 років. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

8. Звіт ТОВ «Ліга Футбол» про підсумки діяльності у сезоні 2010-2011 років. 

Інформація директора ТОВ «Ліга Футбол» Хіміча І. І, 

9. Про кошторис надходжень та витрат Професіональної футбольної ліги на сезон 
2011–2012 років. 

Інформація керівника відділу фінансового забезпечення  
та звітності ПФЛ Мамченко О. І. 

10. Про отримання клубами членства та вихід зі складу ПФЛ. 

Інформація керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. 

11. Різне. 
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І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про хід підготовки до XX 
Конференції ПФЛ». 

Постановили: 

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

2. Стан підготовки до XX Конференції ПФЛ визнати задовільним. 

3. Адміністрації ПФЛ у строки, визначені планом підготовки, доопрацювати 
матеріали для розгляду Конференцією з урахуванням пропозиції членів 
Центральної Ради. 

4. Направити клубам, що отримали атестат ФФУ про відповідність клубу вимогам 
Положення «Про атестацію футбольних клубів України 1-ої та 2-ої ліг» на право 
участі в змаганнях серед команд клубів ПФЛ запрошення на ХХ Конференцію та 
запропонувати у термін до 23 червня 2011 року надати до Адміністрації ПФЛ 
рішення вищого органу управління клубів про обрання делегатів.  

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни у складі 
Дисциплінарного комітету ПФЛ». 

Постановили: 

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

6. У відповідності до пунктів 20.5 статті 23 та 4 статті 26 Статуту ПФЛ внести на 
розгляд Конференції пропозицію стосовно виводу Якімова Федора Віталійовича 
зі складу ДК ПФЛ України за його заявою та залишити склад ДК ПФЛ України у 
кількості семи осіб. 

7. У відповідності до пункту 4 статті 26 Статуту ПФЛ надати проект складу 
Дисциплінарного комітету ПФЛ на затвердження ХХ Конференції. 

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

ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про затвердження порядку 
денного XX Конференції ПФЛ». 

Постановили: 

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

10. Затвердити порядок денний XХ Конференції Професіональної футбольної ліги: 

1. Про зміни та доповнення до Статуту ОФК «Професіональна футбольна 
ліга України». 

2. Про зміни у складі Центральної Ради та Дисциплінарного Комітету 
Професіональної футбольної ліги. 

3. Про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років. 

4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за 
період з 1 липня 2010 року по 31 травня 2011 року. 

5. Про нагородження лауреатів сезону 2010-2011 років. 
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6. Різне. 

 ІV. Слухали: 

 Інформацію керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. «Про зміни та 
доповнення до Статуту ОФК «Професіональна футбольна ліга України». 

Постановили: 

11. Інформацію керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. – взяти до відома. 

12. Зміни та доповнення до Статуту ОФК «Професіональна футбольна ліга  
України» – узгодити (додається). 

13. Адміністрації ПФЛ підготувати остаточну редакцію Статуту ПФЛ та надати ХХ 
Конференції на затвердження. 

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

 

V. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про Регламент 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги сезону 2011–2012 років». 

Постановили: 

15. Інформацію директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

16. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 років – затвердити з 
урахуванням зауважень та доповнень, внесених членами Центральної Ради 
(додається). 

17. Адміністрації ПФЛ  сформувати склад груп другої ліги з урахуванням рішення 
Комітету з атестування футбольних клубів від 29 червня 2011 року та надати 
Центральній Раді на затвердження. 

18. Суму заявкового внеску для другої ліги визначити після формування складів груп 
та внести відповідні зміни до Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 років. 

19. 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. 

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

VI. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про План-календар 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги сезону 2011–2012 років». 

Постановили: 

21. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 
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22. План-календар змагань з футболу серед команд клубів першої ліги сезону  
2011-2012 років – затвердити та надати на затвердження Виконавчому комітету 
ФФУ (додається). 

23. Проект Плану-календаря змагань з футболу серед команд клубів другої ліги 
сезону 2011-2012 років – узгодити. 

24. Адміністрації ПФЛ доопрацювати план-календар Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд другої ліги сезону 2011-2012 років з урахуванням рішення 
Комітету з атестування футбольних клубів від 29 червня 2011 року та надати на 
затвердження Виконавчому комітету ФФУ. 

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

VII. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про Договір про організацію та 
проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних клубів 
«Професіональна футбольна ліга України» сезону 2011-2012 років» 

Постановили: 

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

27. Договір про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» 
сезону 2011-2012 років – затвердити з урахуванням доповнень та зауважень 
членів Центральної Ради (додається). 

28. Тарифи винагород за арбітраж та інспектування матчів у сезоні 2011-2012 років – 
затвердити (додаються). 

29. Адміністрації ПФЛ підготувати остаточну редакцію Договору про організацію та 
проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних 
клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 2011-2012 років і 
надати Виконавчому комітету ФФУ на затвердження. 

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

VІII. Слухали: 

Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Хіміча І. І. «Звіт ТОВ «Ліга Футбол» 
«Про підсумки діяльності у сезоні 2010-2011 років». 

Постановили: 

31. Звіт ТОВ «Ліга Футбол» «Про підсумки діяльності у сезоні 2010-2011 років» та 
використання коштів – взяти до відома. 

32. Призначити керівництву ТОВ «Ліга Футбол» випробувальний термін до 
наступного засідання Центральної Ради. 

33. ТОВ «Ліга Футбол»: 

33.1 Розробити план діяльності на сезон 2011-2012 років та надати членам 
Центральної Ради для розгляду. 

33.2 Забезпечити виплату заробітної плати співробітникам ТОВ «Ліга Футбол» в 
існуючих на даний час розмірах.  

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



 5

ІХ. Слухали: 

Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ 
Мамченко О. І. «Про кошторис надходжень та надходжень та витрат 
Професіональної футбольної ліги на сезон 2011-2012 років» 

Постановили: 

35. Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ 
Мамченко О. І. – взяти до відома. 

36. Варіант 1 кошторису надходжень та витрат Професіональної футбольної ліги на 
сезон 2011-2012 років взяти за основу та прийняти остаточне рішення після 
отримання рішення Комітету з атестування футбольних клубів 29 червня  
2011 року . 

37. Визначити наступні суми та терміни сплати першої (гарантійної) частини внеску: 

– перша ліга: 50 000 грн. до 5 липня 2011 року; 

– друга ліга: 25 000 грн. до 5 липня 2011 року. 

38. Суми та терміни сплати частини внеску, що залишається, затвердити окремим 
рішенням Центральної Ради не пізніше 5 липня 2011 року. 

39. Президентові ПФЛ забезпечити належне управління фінансами ПФЛ та 
продовжити щомісячну звітність перед клубами про використання коштів. 

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

 Х. Слухали: 

Інформацію керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. «Про отримання 
клубами членства та виходу зі складу ПФЛ». 

Постановили: 

41. Інформацію керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. – взяти до відома. 

42. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ надати членство в ПФЛ Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Одеса» м. Одеса як 
правонаступника ТОВ «Футбольний клуб «Дністер-Овідіополь», а ТОВ 
«Футбольний клуб «Дністер-Овідіополь» виключити зі складу ПФЛ. 

43. Допустити команду «Одеса» до змагань серед команд першої ліги. 

44. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ, пункту 1 статті 13 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 
років надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Севастополь» м. Севастополь. 

45. У відповідності до пункту 1 статті 13 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років допустити команду 
«Севастополь» до змагань серед команд першої ліги. 

46. У відповідності до пункту 1 статті 13 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років допустити команду 
«Металург» Запоріжжя до змагань серед команд першої ліги.  

47. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ, пункту 10 статті 13 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 
років надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю 
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«Футбольний клуб «Макіїввугілля» м. Макіївка та допустити команду 
«Макіїввугілля» до змагань серед команд другої ліги. 

48. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ, пункту 10 статті 13 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 
років надати членство в ПФЛ Обласній громадській організації «Футбольний клуб 
«Славутич» м. Черкаси та допустити команду «Славутич» до змагань серед 
команд другої ліги. 

49. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ, пункту 10 статті 13 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 
років надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Реал Фарм» м. Южне та допустити команду «Реал Фарм» до 
змагань серед команд другої ліги. 

50. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ, пункту 10 статті 13 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 
років надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Професійний футбольний клуб «УкрАгроКом» смт. Приютівка Кіровоградська 
область та допустити команду «УкрАгроКом» до змагань серед команд другої 
ліги. 

51. У відповідності до пункту 1.2 статті 10 Статуту ПФЛ виключити Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Професіональний футбольний клуб 
«Олександрія» м. Олександрія зі складу ПФЛ. 

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

 

 У різному: 

 1. Слухали: 

  Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про заяву колишнього 
співробітника ПФЛ Гуча А. В.». 

Постановили: 

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

2. У клопотанні щодо списання фінансового боргу перед ПФЛ Гучу А. В.– 
відмовити.  

 
 


