
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

позачергового розширеного засідання Центральної Ради ПФЛ  
та наради головних тренерів першої ліги  

м. Київ, пров. Музейний, 2б 20 березня 2012 року 
Початок роботи – 1100 год. 

Порядок денний 
 

1. Про готовність клубів першої ліги до організації телетрансляцій матчів. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

2. Про проект Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

3. Про проект Плану-календаря змагань серед команд першої ліги сезону  
2012-2013 років. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

4. Про дату, місце проведення та порядок денний ХХІ Конференції ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

5. Про проведення змагань U-19 у сезоні 2012-2013 років. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 
6. Про діяльність Ради тренерів ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

7. Різне. 

 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про готовність клубів першої 
ліги до організації телетрансляцій матчів». 

Постановили: 

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

2. Визнати ТК «Футбол» компанією, що має право на виробництво телевізійних 
трансляцій матчів змагань ПФЛ та їх розповсюдження (далі – Офіційний мовник).  

3. ТОВ «Ліга Футбол» у термін до 22 березня 2012 року укласти з Офіційним 
мовником договір про надання рекламних послуг на телевізійному каналі та 
ліцензійний договір про надання права на трансляцію матчів. 
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4. Пункт 3 статті 29 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років (далі - Регламент) викласти в наступній 
редакції: «Дату, час початку і місце проведення матчів за участю команд першої 
ліги, які заплановані для телевізійної трансляції, визначає Адміністрація ПФЛ за 
узгодженням з Офіційним мовником не пізніше, ніж за 21 день до базового дня 
туру». 

5. Доповнити статтю 29 Регламенту наступними пунктами:  

1. Проведення короткого інтерв’ю (флеш-інтерв’ю) для Офіційного мовника з 
головним тренером та/або футболістом, що брав участь у матчі, є 
обов’язковими для кожного клубу першої ліги. 

2. Прес-аташе клубів зобов’язані забезпечити участь головного тренера та/або 
футболіста у зйомці флеш-інтерв’ю, тривалість якого не повинна 
перевищувати 90 (дев’яносто) секунд. 

3. Зйомка флеш-інтерв’ю повинна проходити на фоні спеціального рекламно-
інформаційного банера, затвердженого ПФЛ, з логотипами ПФЛ, спонсорів 
(партнерів) ПФЛ та Офіційного мовника. Зйомку необхідно проводити таким 
чином, щоб банер знаходився в зоні дії камери протягом усього інтерв’ю. 

6. Футбольним клубам першої ліги забезпечити безумовне виконання статті 29 
Регламенту та «Положення про організацію трансляцій матчів чемпіонату України 
серед команд першої ліги», затвердженого постановою № 1 Центральної Ради 30 
січня 2012 року. 

7. Список телетрансляцій матчів 22-25 турів чемпіонату серед команд клубів першої 
ліги весняної частини сезону 2011-2012 років, узгоджений з Офіційним мовником 
– затвердити (додається). 

8. Адміністрації ПФЛ терміново провести переговори з ФК «Динамо» Київ щодо 
приєднання до єдиного пакету комерційних та аудіовізуальних прав між клубами 
першої ліги ПФЛ і ТОВ «Ліга Футбол», а також проведення телетрансляцій матчів 
за участю команди «Динамо-2» зі стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського. 

9. Футбольним клубам першої ліги забезпечити безумовне виконання договорів 
приєднання щодо створення єдиного пакету комерційних та аудіовізуальних 
прав, який укладено між клубами першої ліги ПФЛ та ТОВ «Ліга Футбол». 

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

ІІ. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про проект 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2012-2013 років». 

Постановили: 

11. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д.  – взяти до відома. 

12. Проект змін та доповнень до Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років 
(далі – Регламент) - затвердити (додається). 

13. Робочій групі з підготовки проекту змін та доповнень до Регламенту у термін до 
26 березня 2012 року надати Регламент на затвердження Виконкому ФФУ. 
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14. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

ІІІ. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про проект Плану-
календаря змагань серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років». 

Постановили: 

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

16. Проект Плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років (далі – План-календар) 
з урахуванням пропозицій членів Центральної Ради, керівників та головних 
тренерів клубів - затвердити (додається). 

17. Адміністрації ПФЛ у термін до 26 березня 2012 року надати План-календар на 
затвердження Виконкому ФФУ. 

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

IV. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату, місце проведення та 
порядок денний ХХІ Конференції ПФЛ». 

Постановили: 

19. Провести ХХІ Конференцію ПФЛ 11 червня 2012 року. 

20. Місце проведення ХХІ Конференції ПФЛ визначити додатково не пізніше 3 тижнів 
до її початку. 

21. До порядку денного внести наступні питання: 

1. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за період 
з 1 червня 2011 року по 31 травня 2012 року. 

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

3. Про нагородження лауреатів сезону 2011-2012 років. 

4. Різне. 

V. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про проведення 
змагань U-19 у сезоні 2012-2013 років». 

Постановили: 

22. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома. 

23. Адміністрації ПФЛ провести опитування клубів ПФЛ стосовно можливості 
проведення змагань U-19 у сезоні 2013-2014 років та їх можливого формату. 

24. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 
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VI. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про діяльність Ради тренерів 
ПФЛ». 

Постановили: 

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

26. Склад Ради тренерів ПФЛ - затвердити (додається). 

27. Обрати головою Ради тренерів ПФЛ головного тренера ФК «Сталь» Алчевськ 
Волобуєва Анатолія Івановича. 

28. Адміністрації ПФЛ розробити проект Положення про Раду тренерів ПФЛ і надати 
президентові ПФЛ для затвердження. 

 У різному: 

 1. Слухали: 

 Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про сплату клубами ПФЛ річних 
заявкових, інших обов’язкових грошових внесків та виконання зобов’язань перед 
працівниками клубів у спортивному сезоні 2011-2012 років». 

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

2. Зобов’язати ФК «СКАД-Ялпуг» Болград погасити заборгованість перед ПФЛ по 
річних заявкових та інших обов’язкових грошових внесках в строк до  
5 квітня 2012 року. У разі невиконання цього пункту постанови поставити питання 
в установленому порядку щодо виключення ФК «СКАД-Ялпуг» Болград зі складу 
ПФЛ та зняття команди цього клубу зі змагань ПФЛ. 

3. Постанову № 2 Центральної Ради від 13 березня 2012 року стосовно ліквідації 
боргів футбольними клубами «Прикарпаття» Івано-Франківськ та «Нива» 
Тернопіль залишити без змін. 

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

 2. Слухали: 

 Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про звернення до КДК ФФУ 
стосовно висловлювань віце-президента ФК «Таврія» Сімферополь Д. Селюка у 
газеті «Український футбол» від 17 лютого 2012 року». 

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

2. Доручити президентові ПФЛ Бальчосу М. В. від імені Центральної Ради 
звернутися до КДК ФФУ з клопотанням розглянути питання щодо застосування 
до віце-президента ФК «Таврія» Сімферополь Д. Селюка дисциплінарних санкцій 
у відповідності до Дисциплінарних правил ФФУ. 

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

 3. Слухали: 

 Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про звернення до АК ФФУ 
стосовно скасування заборони президенту ФК «Кримтеплиця» Молодіжне О. М. 
Васильєву бути присутнім на матчах за участю ФК «Кримтеплиця». 
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Постановили: 
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

2. Доручити президентові ПФЛ Бальчосу М. В. від імені Центральної Ради 
звернутися до АК ФФУ з клопотанням розглянути питання щодо скасування 
дисциплінарних санкцій відносно президента ФК «Кримтеплиця» Молодіжне  
О. М. Васильєва. 

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

 


