
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 

ПОСТАНОВА № 14 

м. Київ,  
пров. Музейний, 2-б 

17 червня 2009 року 
Початок роботи об 1100 год. 

Порядок денний 

1. Про рішення Виконавчого комітету ФФУ стосовно підсумків 
атестування футбольних клубів на право участі у змаганнях сезону 
2009-2010 років. 

2. Про підвищення Виконавчим комітетом ФФУ тарифів на оплату 
арбітражу у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2009 – 2010 років. 

3. Про скасування Виконавчим комітетом ФФУ регламентних та 
договірних норм стосовно узгодження клубами списків арбітрів, 
асистентів арбітра, делегатів і інспекторів та позбавлення права 
відхиляти їх кандидатури для проведення матчів. 

4. Про сплату коштів за навчально-тренувальні і навчально-методичні 
заходи з підготовки арбітрів, асистентів арбітра та делегатам, які 
проводять матчі серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги у сезоні 2009 – 2010 років. 

5. Різне. 
І. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про зміни у складі рад першої та 

другої ліг». 
Постановили: 

1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
2. Затвердити постанову «Про зміни у складі Ради першої ліги» та: 

а) вивести зі складу Ради першої ліги Лисенка Ростислава Івановича 
колишнього генерального директора ФК «Фенікс-Іллічовець» м. Калініно у 
зв’язку з його переходом на іншу роботу; 

б) вивести зі складу Ради першої ліги Штукатурова Федора Олексійовича – 
директора ФК «Княжа» с. Щасливе у зв’язку з виходом клубу зі складу ПФЛ; 

в) ввести до складу Ради першої ліги Рюмшина Андрія Васильовича – 
президента ФК «Фенікс-Іллічовець» м. Калініно за поданням клубу. 

г) звернутися до керівництва Приватного підприємства «ФК «Десна» Чернігів з 
пропозицією висунути кандидатуру в члени Центральної Ради і розглянути це 
питання на черговому засіданні. 



 2

3. Погодити постанову «Про зміни у складі Ради другої ліги» та: 
а) вивести зі складу Ради другої ліги: 

– Григорчука Ігоря Леонідовича – президента ФК «Коростень» м. Коростень 
у зв’язку з виходом клубу зі складу ПФЛ; 

– Залялутдінова Альберта Рафаельовича – президента ФК «Дніпро» м. 
Черкаси у зв’язку з виключенням клубу зі складу ПФЛ рішенням 
Дисциплінарного комітету від 21 травня 2009 року, № 14; 

б) ввести до складу Ради другої ліги: 
– Опрю Сергія Олександровича – президента ФК «Нафком» Бровари; 
– Онула Миколу Леонідовича – президента ФК «Зірка» Кіровоград. 

4. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального 
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. 

ІІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

зміни у кількісному та персональному складі Центральної Ради». 
Постановили: 

5. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
6. Збільшити кількісний склад до 19 осіб і представництво президентів футбольних 

клубів у Центральній Раді. 
7. Ввести до складу Центральної Ради: 

а) Гельштейна Олександра Матвійовича – президента ФК «Геліос» м. Харків; 
б) Продаєвича Андрія Валентиновича – президента ФК «Дністер» м. 
Овідіополь; 

в) Ревуцького Анатолія Миколайовича – президента ФСК «Прикарпаття» м. 
Івано-Франківськ; 

г) Каплуна Петра Матвійовича – президента ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ; 
д) Недяка Андрія Дмитровича – президента ФК «Кремінь» Кременчук. 

8. Адміністрації ПФЛ у порядку виконання вимог пунктів 2, 7 статті 22 Статуту ПФЛ 
подати ХVІІІ Конференції положення постанови «Про зміни у кількісному та 
персональному складі Центральної Ради» – на затвердження. 

9. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального 
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. 

ІІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про реорганізацію оперативного 

управління змаганнями серед команд клубів ПФЛ». 
Керуючись повноваженнями Центральної Ради, визначеними підпунктами19.2, 

19.4, 19.10 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга 
України», та з метою вдосконалення оперативного управління змаганнями серед 
команд клубів ПФЛ, – 

Постановили: 
10. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
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11. Повноваження Бюро ПФЛ, визначені статтею 24 Статуту Об’єднання футбольних 
клубів «Професіональна футбольна ліга України», покласти на Центральну Раду. 

12. Адміністрації ПФЛ внести зміни до Статуту Об’єднання футбольних клубів 
«Професіональна футбольна ліга України» у контексті передання повноважень 
Бюро ПФЛ Центральній Раді та надати в установленому порядку ХVІІІ 
Конференції Професіональної футбольної ліги для затвердження. 

13. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального 
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. 

ІV. Слухали: 
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни та 

доповнення до Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна 
ліга України». 

Постановили: 
14. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
15. Проект змін та доповнень до Статуту Об’єднання футбольних клубів 

«Професіональна футбольна ліга України» – прийняти за основу. 
16. Адміністрації ПФЛ: 

а) доопрацювати проект змін та доповнень до Статуту Об’єднання футбольних 
клубів «Професіональна футбольна ліга України» та надати Виконавчому 
комітетові ФФУ для узгодження; 

б) надати узгоджений Виконавчим комітетом ФФУ проект змін та доповнень до 
Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга 
України» ХVІІІ Конференції Професіональної футбольної ліги для 
затвердження. 

17. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального 
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. 

V. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про план-календар Всеукраїнських 

змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2009 – 2010 років». 

Постановили: 

18. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
19. План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 

Професіональної футбольної ліги сезону 2009 – 2010 років – затвердити на 
період осінньої частини змагань 2009 року (додається). 

20.  Робочій групі Адміністрації ПФЛ доопрацювати План-календар Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2009 – 2010 років на період весняної частини змагань 2010 року, узгодити з 
відповідними комітетами ФФУ та в строк до 30 жовтня 2009 року внести на 
розгляд Центральної Ради і Виконавчого комітету ФФУ в установленому порядку. 

21. Адміністрації ПФЛ надати План-календар Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009 – 2010 років 
на період осінньої частини змагань 2009 року до ФФУ для затвердження 
Виконавчим комітетом. 
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22. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконуючого 
обов’язки виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І. 

VІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про Регламент Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2009 – 2010 років». 

Постановили: 

23. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
24. Провести змагання серед команд клубів Професіональної футбольної ліги в 

сезоні 2009 – 2010 років в існуючому форматі  та кількісному складі першої ліги і 
дотримання порядку формування кількісного складу груп другої ліги. 

25. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2009–2010 років – затвердити з 
урахуванням зауважень та доповнень, внесених членами Центральної Ради і Рад 
першої та другої ліг (додається). 

26. Клубам ПФЛ в строк до 20 червня 2009 року надати Атестат ФФУ, письмові 
підтвердження щодо участі в змаганнях сезону 2009-2010  років та перерахувати 
на розрахунковий рахунок ПФЛ гарантійний внесок у сумі: 
а) клуби першої ліги – 50 000 грн.; 
б) клуби другої ліги  – 25 000 грн. 

27. Керівникові відділу фінансового забезпечення та звітності ПФО (Мамченко О. І.) 
зарахувати суму цих коштів до річних заявкових внесків кожного з клубів на сезон 
2009-2010 років. 

28. Адміністрації ПФЛ: 
а) в строк до 1 червня 2009 року доопрацювати положення статті 16 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги в частині переходів команд із другої ліги до 
першої у випадку зміни кількісного складу першої ліги після можливого виходу 
зі складу ПФЛ або виключення/зняття команди/клубу зі змагань за підсумками 
сезону 2008/2009 років та у випадку зміни кількісного складу першої ліги після 
виходу зі складу ПФЛ або виключення команди/клубу зі змагань у сезоні 2009 
– 2010 років; 

б) надати Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2009 – 2010 років до ФФУ для 
затвердження Виконавчим комітетом. 

29. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального 
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. 

VІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про Договір про організацію та 

проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних клубів 
«Професіональна футбольна ліга України» сезону 2009 – 2010 років». 

Постановили: 
30. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
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31. Договір про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 
2009 – 2010 років – затвердити (додається). 

32. Адміністрації ПФЛ надати Договір про організацію та проведення Всеукраїнських 
змагань серед команд Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 
футбольна ліга України» сезону 2009 – 2010 років до ФФУ для затвердження 
Виконавчим комітетом. 

33. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального 
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. 

VІІІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

співпрацю з Об'єднанням професіональних футбольних клубів України «Прем'єр-
ліга». 

Постановили: 
34. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
35. Адміністрації ПФЛ: 

а) до 3 червня 2009 року звернутися до Прем’єр-ліги з пропозицією розглянути 
можливість направлення платежів солідарності УЄФА на розвиток дитячо-
юнацького футболу в клубах ПФЛ; 

б) до 15 червня 2009 року підготувати та внести до ФФУ і Прем'єр-ліги 
пропозиції про утворення Єдиної комісії з проведення змагань; 

в) до 10 липня 2009 року опрацювати досвід співпраці провідних прем'єр-ліг з 
професіональними лігами нижчих дивізіонів в країнах Європи. 

36. Доручити президентові ПФЛ Сироті С. Ф. звернутися до ФФУ та власників 
футбольних клубів Прем’єр-ліги з пропозиціями від імені клубів ПФЛ щодо 
визначення основних напрямів співпраці з розвитку професіонального футболу в 
Україні. 

ІХ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

тарифи на оплату арбітражу та інспектування матчів у Всеукраїнських змаганнях з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009 – 2010 
років». 

Постановили: 
37. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
38. Затвердити постанову Ради другої ліги і встановити наступні тарифи за арбітраж 

та інспектування матчів Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2009 – 2010 років: 

Друга ліга   
Гонорар за 1 матч (грн.) 

Арбітр  1 250 

Асистент арбітра  625 

4-й арбітр  125 

Делегат  625 
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39. Адміністрації ПФЛ в строк до 2 червня 2009 року провести додаткове опитування 
клубів першої ліги стосовно встановлення тарифів за арбітраж та інспектування 
матчів серед команд клубів першої ліги ПФЛ у сезоні 2009 – 2010 років і надати 
результати опитування Центральній Раді на затвердження. 

40. Відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ (Мамченко О. І.) здійснювати 
оплату арбітражу за наступним порядком:  

Оцінка арбітражу    Оплата   Утримання 
10 – 7 балів (відмінно/добре)  100 %   0 
6,9 – 6 балів (задовільно)  50%   50% 
5,9 – 5 балів (незадовільно)  25%    75% 

41. У разі подання скарги на якість арбітражу розмір оплати встановлюється після 
рішення Комітету арбітрів або органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ. 

42. Кошти, що залишаються несплаченими у зв’язку з низькими оцінками арбітражу 
під час проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ, 
зараховувати на розрахунковий рахунок Стабілізаційного фонду ПФЛ. 

43. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконуючого 
обов’язки виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І. 

Х. Слухали: 

Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 
кошторис надходжень та витрат Професіональної футбольної ліги на сезон 2009 – 
2010 років». 

Постановили: 

44. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
45. Кошторис витрат Професіональної футбольної ліги на сезон 2009 – 2010 років – 

затвердити (розрахунки додаються). 
46. Адміністрації ПФЛ в строк до 2 червня 2009 року узгодити з клубами першої ліги 

кошторис надходжень Професіональної футбольної ліги на сезон 2009 – 2010 
років в частині встановлення тарифів за арбітраж та інспектування матчів серед 
команд клубів першої ліги ПФЛ у сезоні 2009 – 2010 років і надати остаточний 
проект VІІІ Конференції ПФЛ на затвердження. 

47. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконуючого 
обов’язки виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І. 

ХІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

розміри та строки сплати річних обов’язкових грошових внесків для відшкодування 
витрат, пов’язаних з проведенням змагань». 

Постановили: 
48. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
49. Розміри та строки сплати (згідно з статтею 31 Регламенту Всеукраїнських змагань 

з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009 – 
2010 років) річних обов’язкових грошових внесків для відшкодування витрат, 
пов’язаних з проведенням змагань серед команд другої ліги – затвердити 
(розрахунки додаються). 
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50. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконуючого 
обов’язки виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І. 

ХІІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

Положення про Стабілізаційний фонд Професіональної футбольної ліги та порядок 
використання його коштів». 

Постановили: 
51. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
52. Положення про Стабілізаційний фонд Професіональної футбольної ліги та 

порядок використання його коштів (далі Положення про Стабфонд) – затвердити 
(матеріали додаються). 

53. Адміністрації ПФЛ до 10 червня 2009 року доопрацювати порядок і розміри 
надходжень до Стабфонду і внести на розгляд ХVІІІ Конференції ПФЛ. 

54. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконуючого 
обов’язки виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І. 

ХІІІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

пропозиції щодо використання коштів, що залишаються несплаченими у зв’язку з 
низькими оцінками арбітражу під час проведення Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги». 

Постановили: 
55. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
56. Кошти, що залишаються несплаченими у зв’язку з низькими оцінками арбітражу 

під час проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги, зараховувати на розрахунковий рахунок 
Стабілізаційного фонду Професіональної футбольної ліги з подальшим 
використанням у порядку, передбаченому Положенням про Стабфонд. 

57. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконуючого 
обов’язки виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І. 

ХІV. Слухали: 
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про хід 

виконання постанови Центральної Ради ПФЛ від 25 березня 2009 року». 
У контексті виконання постанови Центральної Ради ПФЛ від 25 березня 2009 

року, – 
Постановили: 

58. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
59. Клубам ПФЛ в строк до 10 червня 2009 року надати до Адміністрації ПФЛ: 

а) інформацію, визначену пунктами 3, 4 питання VІ постанови Центральної 
Ради ПФЛ від 25 березня 2009 року стосовно усунення недоліків за підсумками 
атестування в сезоні 2008/2009 років та в процесі атестування на право участі 
у змаганнях сезону 2009/2010 років; 

б) плани приведення стадіонів у відповідність до регламентних норм ФФУ, ПФЛ 
та вимог Положення про атестацію футбольних клубів України відповідно до 
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пункту 7 питання VІІ постанови Центральної Ради ПФЛ від 25 березня 2009 
року; 

в) плани приведення структур ДЮСЗ у відповідність до сучасних вимог і 
Положення про атестацію футбольних клубів України відповідно до пункту 4 
питання ІХ постанови Центральної Ради ПФЛ від 25 березня 2009 року. 

60. Керівництву ПФЛ посилити контроль за виконанням клубами постанов органів 
управління ПФЛ та дотримання ними строків зворотного зв’язку в діловому 
листуванні.  

61. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального 
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. 

ХV. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про нову редакцію Статуту 

Дочірнього підприємства «Ексклюзивний комерційний представник Професіональної 
футбольної ліги «ФУТБОЛ ПРОФІ». 

Постановили: 
62. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
63. Нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «Ексклюзивний комерційний 

представник Професіональної футбольної ліги «ФУТБОЛ ПРОФІ» (далі – Статут 
ФУТБОЛ ПРОФІ) – затвердити (додається). 

64. Директорові Дочірнього підприємства «Ексклюзивний комерційний представник 
Професіональної футбольної ліги «ФУТБОЛ ПРОФІ» (Копил П. А.) виконати 
процедуру реєстрації Статуту ФУТБОЛ ПРОФІ в установленому законодавством 
порядку. 

65. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Дочірнього 
підприємства «Ексклюзивний комерційний представник Професіональної 
футбольної ліги «ФУТБОЛ ПРОФІ» Копила П. А. 

ХVІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

дату, місце проведення та порядок денний ХVІІІ Конференції Професіональної 
футбольної ліги». 

Постановили: 
66. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
67. Провести XVIIІ Конференцію Професіональної футбольної ліги 20 червня 2009 

року в місті Суми за адресою: вул. Гагаріна, 9, конференц-зал стадіону 
«Ювілейний». Початок роботи – 11.00. Реєстрація учасників – з 10.00. 

68. Затвердити порядок денний XVIIІ Конференції Професіональної футбольної ліги: 

1. Про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
професіональних клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2008/2009 років. 
2. Про зміни у складі Дисциплінарного комітету ПФЛ. 
3. Про нагородження лауреатів сезону 2008/2009 років. 
4. Про зміни та доповнення до Статуту Об’єднання футбольних клубів 
«Професіональна футбольна ліга України». 
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5. Звіт про підсумки аудиторської перевірки фінансової діяльності ПФЛ в 
період з 16 грудня 2008 року по 31 травня 2009 року. 
6. Про затвердження постанов Центральної Ради. 
7. Різне. 

69. Клубам, у порядку виконання положень статей 13, 17 Статуту Об’єднання 
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України», строком до 10 
червня 2009 року надіслати Адміністрації Професіональної футбольної ліги 
протокол засідання свого вищого органу управління про обрання на XVIIІ 
Конференцію Професіональної футбольної ліги не більше 3-ох делегатів, 
вказавши їхні посади, прізвище, ім’я та по-батькові. 

70. Адміністрації ПФЛ надіслати клубам дану постанову до 29 травня 2009 року. 

71. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального 
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. 

ХVІІ. Слухали: 
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про 

затвердження постанов Бюро ПФЛ». 
Постановили: 

72. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома 

73. Затвердити постанову Бюро ПФЛ від 28 квітня 2009 року № 10 «Про подання ТОВ 
«Футбольний клуб Зірка» Кіровоград від 10 березня 2009 року № 47 стосовно 
зміни назви клубу». 

ХVІІІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

підсумки опитування компаній з виробництва спортивного екіпірування стосовно його 
придбання клубами за найбільш доступними умовами вартості». 

Постановили: 
74. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
75. Адміністрації ПФЛ утворити робочу групу для остаточного визначення компанії з 

виробництва спортивного екіпірування та утворення групи (пулу) клубів для 
співпраці з нею. 

76. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на маркетингового 
директора ПФЛ Пчеліна С. В. 

ХІХ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

проведення аудиторської перевірки фінансової діяльності Професіональної 
футбольної ліги». 

Постановили: 
77. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. – взяти до відома. 
78. Адміністрації ПФЛ: 



 10

а) укласти договір з аудитором Лахно Т. Р. про проведення аудиторської 
перевірки фінансової діяльності Професіональної футбольної ліги в період з 
16 грудня 2008 року по 31 травня 2009 року; 

б) результати аудиторської перевірки фінансової діяльності Професіональної 
футбольної ліги винести на розгляд XVIIІ Конференції Професіональної 
футбольної ліги. 

79. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконуючого 
обов’язки виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І.: 

XХ. Різне 
Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про час початку матчів двох 

останніх турів Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2008/2009 рр.». 

Постановили: 
80. Установити час початку матчів двох останніх турів Всеукраїнських змагань з 

футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2008/2009 рр. о 18-00 годині. 
Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про Регламент розіграшу Кубка 

Професіональної футбольної ліги». 
Постановили: 

81. Регламент розіграшу Кубка Професіональної футбольної ліги – затвердити. 
Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про транспортні засоби ПФЛ». 

Постановили: 
82. З метою мінімізації витрат на утримання та ремонт автотранспортних засобів ПФЛ 

Адміністрації ПФЛ: 
а) продати автомобілі, що є на балансі ПФЛ – VW Passat (Державний 
реєстраційний номер 001-54 НН), Scoda Fabia (Державний реєстраційний 
номер 011-21 ОО) згідно з балансовою вартістю автомобілів; 

б) замість проданих автомобілів придбати або взяти в лізинг для потреб ПФЛ 
два нових автомобілі вартістю до 50 тис. у. о. кожний; 

в) поновлювати парк автомобілів шляхом обміну використаних на нові кожні 2-3 
роки. 
 


	Порядок денний

