
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

Центральна Рада 

ПОСТАНОВА 

№ 5 
м. Київ,  
пров. Музейний, 2-б 

17 лютого 2010 року 
Початок роботи: 1400 год. 

Порядок денний 

1. Про реєстрацію кандидатів на посаду Президента ПФЛ.  

Інформація в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. 

2. Про виконання клубами Постанови Центральної Ради від 21 січня 2010 року № 1 
стосовно перерахування 50 відсотків третьої частини заявкового внеску на участь у 
змаганнях сезону 2009-2010 років. 

Інформація в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

3. Про невиконання футбольними клубами «Дніпро-75» Дніпропетровськ, «Зірка» 
Кіровоград, «Нива» Тернопіль рішень Дисциплінарного комітету ПФЛ. 

Інформація в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

4. Про організацію діяльності Робочої групи з питань визначення формату 
Всеукраїнських змагань серед команд клубів ПФЛ. 

Інформація в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. 

5. Різне. 

І. Слухали: 

Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про реєстрацію кандидатів 
на посаду Президента ПФЛ». 

Постановили: 

1. Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома. 

2. Рішення вищих органів управління клубів «Сталь» Дніпродзержинськ, «Рось» Біла 
Церква, МФК «Миколаїв», «Енергетик» Бурштин, ФК «Харків» стосовно висунення 
кандидатури Бальчоса М. В. на посаду Президента ПФЛ відповідають вимогам 
статті 15 Статуту ПФЛ (юридичний висновок додається).  

3. Рішення вищого органу управління ФК «Нива» Вінниця стосовно висунення 
кандидатури Караванського О. Е. на посаду Президента ПФЛ відповідають 
вимогам статті 15 Статуту ПФЛ (юридичний висновок додається). 

4. Рішення вищого органу управління ФК «Львів» стосовно висунення кандидатури 
Кіндзерського Ю. І. на посаду Президента ПФЛ відповідають вимогам статті 15 
Статуту ПФЛ (юридичний висновок додається). 
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5. Документи, подані Бальчосом М. В., Караванським О. Е., Кіндзерським Ю. І. для 
реєстрації кандидатом на посаду президента ПФЛ, відповідають вимогам статті 
15 Статуту ПФЛ. 

6. Зареєструвати кандидатами на посаду президента ПФЛ: 

– Бальчоса Мілетія Володимировича, 1949 року народження – від клубів 
«Сталь» Дніпродзержинськ, «Рось» Біла Церква, МФК «Миколаїв», 
«Енергетик» Бурштин, ФК «Харків»; 

– Караванського Олега Едуардовича, 1974 року народження – від ФК «Нива» 
Вінниця; 

– Кіндзерського Юрія Івановича, 1966 року народження – від ФК «Львів». 

7. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. президента  
ПФЛ Лавренка М. М. 

ІІ. Слухали: 

Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. «Про виконання 
клубами Постанови Центральної Ради від 21 січня 2010 року № 1 стосовно 
перерахування 50 відсотків третьої частини заявкового внеску на участь у змаганнях 
сезону 2009-2010 років». 

Постановили: 

8. Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

9. Футбольним клубам «Кримтеплиця» Молодіжне, «Нива» Тернопіль, 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Десна» Чернігів, «Сталь» Алчевськ, ФК 
«Харків», «Арсенал» Біла Церква, «Рось» Біла Церква, «Динамо» Хмельницький,  
«Буковина» Чернівці, «Карпати-2» Львів, «Верес» Рівне, «Єдність» Плиски, «ФК 
Суми», «Гірник» Кривий Ріг, «Дніпро-75» Дніпропетровськ, «Кремінь» Кременчук, 
«Металург-2» Запоріжжя вжити невідкладних заходів з метою виконання Постанови 
Центральної Ради від 21 січня 2010 року № 1 в частині перерахування 50 відсотків 
третьої частини заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років та 
погасити наявну заборгованість не пізніше 26 лютого 2010 року.  

10. У разі невиконання клубами цієї постанови рекомендувати Дисциплінарному 
комітетові ПФЛ розглянути на найближчому засіданні питання про зняття з клубів-
боржників 3 турнірних очок. 

11. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 

ІІІ. Слухали: 

Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. «Про невиконання 
футбольними клубами «Дніпро-75» Дніпропетровськ, «Зірка» Кіровоград, «Нива» 
Тернопіль рішень Дисциплінарного комітету ПФЛ». 

Постановили: 

12. Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

13. Футбольним клубам «Дніпро-75» Дніпропетровськ, «Зірка» Кіровоград, «Нива» 
Тернопіль в строк до 26 лютого 2010 року вжити заходів щодо виконання рішення 
Дисциплінарного комітету ПФЛ від 16 лютого 2010 року № 24. У разі невиконання цієї 
постанови винести відповідні матеріали на розгляд позачергової Конференції для 
прийняття остаточного рішення стосовно членства цих клубів в ПФЛ. 
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14. Керівникові відділу фінансового забезпечення та звітності Мамченко О. І. 
витребувати від президента ФК «Нива» Тернопіль Рубая С. Б. лист із гарантією 
сплати наявної заборгованості до 26 лютого 2010 року та подання в іншому 
випадку заяви про виключення клубу зі складу ПФЛ. 

15. Адміністрації ПФЛ направити: 

– керівникам органів місцевого самоврядування Тернопільської області лист з 
інформацією про те, що у разі несплати ФК «Нива» Тернопіль заборгованості 
до 26 лютого 2010 року, клуб буде виключено зі складу ПФЛ. 

– президентові ФК «Зірка» Кіровоград листа з проханням постійно інформувати 
ПФЛ про терміни проведення розрахунків за наявними боргами. 

16. ФК «Зірка» Кіровоград в строк до 26 лютого 2010 року розрахуватися з 
футболістами за контрактними зобов’язаннями та до 15 березня 2010 року – за 
боргами по обов’язкових грошових внесках за рішеннями ДК. 

17. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого 
директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 

ІV. Слухали: 

Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про організацію діяльності 
Робочої групи з питань визначення формату Всеукраїнських змагань серед команд 
клубів ПФЛ» (далі – Робоча група). 

Постановили: 

18. Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома. 

19. Діяльність Робочої групи з питань визначення формату Всеукраїнських змагань 
серед команд клубів ПФЛ поновити після 4 березня 2010 року. 

 

V. Різне. 

1. Слухали: 

Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про заяву ТОВ ФК 
«Моршин» (лист від 16 лютого №23) щодо зміни назви та юридичної адреси клубу». 

Постановили: 

1. Змінити назву ТОВ «Футбольний клуб «Моршин» на ТОВ «Футбольний клуб 
«Скала» та юридичну адресу з вул. Січових Стрільців, буд. 27/2 м. Моршин 
Львівської області на вул. Івана Франка, буд. 27 у м. Моршин Львівської області. 

2. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до реєстраційних документів. 

 

2. Слухали: 

Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про клопотання 
футбольного клубу «Динамо» Хмельницький надати фінансову допомогу у зв’язку з 
тяжкою травмою футболіста ФК «Динамо» Хмельницький Якубовського Сергія» 

 

Постановили: 

Задовольнити прохання ФК «Динамо» Хмельницький та надати цільову 
безповоротну фінансову допомогу на лікування футболіста Якубовського Сергія у 
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розмірі 45 000 грн. за реквізитами, вказаними у листі ФК «Динамо» Хмельницький від 
3 лютого 2010 року № 11. 

 

3. Слухали: 

Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про зміни у календарі 
весняної частини Всеукраїнських змагань серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2009-2010 років».  

Постановили: 

 Адміністрації ПФЛ розглянути можливість внесення змін до календаря 
весняної частини Всеукраїнських змагань серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2009-2010 років (далі – календар). 

З цією метою: 

1. Провести опитування клубів першої та другої (група «Б») ліг, які, згідно з 
календарем, починають змагання в період з 11 по 20 березня 2010 року. 

2. Проаналізувати відповіді клубів та календар щодо можливості проведення 
змагань згідно з прийнятим календарем або перенесення його на 10 днів та 
надати відповідні пропозиції на розгляд Центральній Раді. 


