
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

спільного засідання  
Центральної Ради, Рад першої та другої ліг 

Професіональної футбольної ліги 

м. Київ,  
вул.. Еспланадна, 42 

26 травня 2010 року 
Початок роботи об 1100 год. 

Порядок денний 
 

1. Про проекти змін формату змагань ОФК «Професіональна футбольна ліга 
України» та дії окремих офіційних осіб клубів з цього питання. 

Інформація Бальчоса М. В. 

2. Про Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010–2011 років. 

Інформація Бальчоса М. В. 

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

Інформація Макарова С. Д. 

4. Про Договір про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 
2010–2011 років. 

Інформація Бальчоса М. В. 

5. Про кошторис надходжень та витрат Професіональної футбольної ліги на сезон 
2010–2011 років. 

Інформація Мамченко О. І. 

6. Про дату, місце проведення та порядок денний ХІХ Конференції Професіональної 
футбольної ліги. 

Інформація Бальчоса М. В. 

7. Про затвердження договорів про партнерство з компаніями «EDP Sports Ukraine» 
та «Укрспецтрейд». 

Інформація Бальчоса М. В. 

8. Про подальшу діяльність компанії «Кий Авіа Спорт». 

Інформація Бальчоса М. В. 

9. Різне. 
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І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про проекти змін формату 
змагань ОФК «Професіональна футбольна ліга України» та дії окремих офіційних 
осіб клубів з цього питання». 

Постановили: 

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

2. Оптимальним варіантом формату проведення змагань серед команд першої 
ліги у сезоні 2010-2011 років вважати існуючий: команди першої ліги, що посіли 
сімнадцяте та вісімнадцяте місця, переходять до другої ліги. Команди, що 
посіли перші місця в групах «А» та «Б» другої ліги, переходять до першої ліги. 
Між командами, що посіли другі місця у групах другої ліги та командою першої 
ліги, що посіла 16 місце, проводитиметься етап плей-офф. 

3. Прийняти за основу наступний формат проведення змагань у другій лізі: 2 групи 
по 12-16 команд в два кола. До першої ліги виходять переможці груп. Між 
командами, що посіли другі місця у групах другої ліги та командою першої ліги, 
що посіла 16 місце, проводитиметься етап плей-офф. 

4. Робочій групі з розроблення проектів формату змагань з футболу серед команд 
клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років у строк до 10 
червня 2010 року доопрацювати остаточний варіант формату проведення 
змагань серед команд другої ліги у сезоні 2010-2011 років з урахуванням рішень 
Комітету ФФУ з атестації футбольних клубів та надати на розгляд чергового 
засідання Центральної Ради. 

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

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про Регламент Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2010–2011 років». 

Постановили: 

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

7. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років – прийняти за основу з 
урахуванням зауважень та доповнень, внесених членами Центральної Ради і 
Рад першої та другої ліг (Регламент додається). 

8. Адміністрації ПФЛ спільно з Робочою групою з розроблення проектів формату 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги 
сезону 2010-2011 років: 

а) в строк до 15 червня 2010 року доопрацювати положення статті 12 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років в частині 
переходів команд із другої ліги до першої і навпаки з урахуванням 
остаточного варіанту формату проведення змагань; 

б) узгодити положення статті 12 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2010-2011 років з урахуванням можливого нового формату змагань ААФУ 
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та переходів аматорських команд-переможців груп третього дивізіону до 
другої ліги; 

в) в строк до 15 червня 2010 року доопрацювати положення статті 18 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років в частині розмірів 
та строків перерахування клубами річних заявкових внесків та тарифів на 
арбітраж та інспектування; 

г) вивчити питання щодо створення схеми накопичення коштів для виплати 
бонусів арбітрам та надати на розгляд чергового засідання Центральної 
Ради; 

д) пункти 4, 5 статті 27 викласти в наступній редакції: 

– пункт 4 статті 27: У матчі першості за команду першої ліги впродовж 
усього ігрового часу на полі повинен перебувати принаймні один 
футболіст-громадянин України 1990-1992 р. н. У випадку, якщо 
футболіст-громадянин України 1990-1992 р. н. отримав травму, 
замінити його може тільки футболіст-громадянин України 
1990-1992 р. н. Якщо такої можливості немає, тоді у складі команди на 
полі повинно перебувати на одного футболіста менше. У випадку, 
якщо футболіста-громадянина України 1990-1992 р. н. вилучено з 
поля, ця норма не є обов’язковою; 

– пункт 5 статті 27: У матчі першості за команду другої ліги впродовж 
усього ігрового часу на полі повинен перебувати принаймні один 
футболіст 1991-1993 р. н. У випадку, якщо футболіст 1991-1993 р. н. 
отримав травму, замінити його може тільки футболіст відповідно 
1991-1993 р. н. Якщо такої можливості немає, тоді у складі команди на 
полі повинно перебувати на одного футболіста менше. У випадку, 
якщо футболіста 1991-1993 р. н. вилучено з поля, ця норма не є 
обов’язковою; 

 
е) пункт 3 статті 41 (в новій редакції Регламенту – статті 44) залишити без 

змін: Розрахунки з аматорським клубом чи ДЮСЗ (не менше 50% 
тренеру(ам) футболіста) проводяться як сплата послуг у вигляді 
одноразової компенсаційної допомоги за виховання та підготовку 
футболіста, згідно з річними компенсаційними сумами та віковими 
періодами включно: 

Професіональний 
клуб 

Вікові періоди та суми компенсації 

від 12 до 15 років від 15 до 23 років 

Перша ліга 10 000 грн. 15 000 грн. 

Друга ліга 6 000 грн. 12 000 грн. 

Період підготовки футболіста враховується між датами зарахування та 
відрахування з ДЮСЗ чи аматорського клубу. 

ж) підпункт а) пункту 5.3 статті 15 щодо надання до ФФУ програми підготовки 
команди клубу на кожне коло змагань згідно з «Інструкцією ФФУ щодо 
складання цільових програм підготовки збірних і клубних професіональних 
команд з футболу вилучити. 
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з) в строк до 15 червня 2010 року доопрацювати положення статей 19 та 25 в 
частині обов’язкового оснащення стадіонів необхідним обладнанням для 
проведення інтернет-трансляцій (для першої ліги). 

и) надати Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років в установленому 
порядку для остаточного розгляду на чергове засідання Центральної Ради 
та до ФФУ та для затвердження Виконавчим комітетом. 

9. Клубам ПФЛ у термін до 10 червня 2010 року надати зауваження та пропозиції 
до Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років 

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

ІІІ. Слухали: 

Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про План-календар 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги сезону 2010–2011 років». 

Постановили: 

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

12. План-календар змагань з футболу серед команд клубів першої ліги сезону  
2010-2011 років – прийняти за основу (додається). 

13. Адміністрації ПФЛ спільно з Робочою групою з розроблення проектів формату 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги 
сезону 2010-2011 років до 15 червня 2010 року доопрацювати План-календар 
змагань з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2010-2011 років та 
надати на розгляд Центральної Ради 21 червня 2010 року. 

14. Адміністрації ПФЛ надати План-календар Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2010-2011 років 
до ФФУ для затвердження Виконавчим комітетом. 

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

 

ІV. 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 2010–2011 років». 

Постановили: 

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

17. Договір про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» 
сезону 2010-2011 років – прийняти за основу (додається). 

18. Остаточну редакцію пункту 19.2 статті 5 та статті 3 додатку 1 Договору про 
організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання 
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 2010–
2011 років визначити після наради бухгалтерів ФФУ, Прем’єр ліги та ПФЛ. 
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19. Адміністрації ПФЛ до 5 червня 2010 року надати Договір про організацію та 
проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних 
клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону 2010-2011 років до 
ФФУ для затвердження Виконавчим комітетом. 

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

V. Слухали: 

Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ 
Мамченко О. І. «Про кошторис надходжень та надходжень та витрат 
Професіональної футбольної ліги на сезон 2010-2011 років». 

Постановили: 

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

22. Адміністрації ПФЛ в строк до 15 червня 2009 року підготувати остаточну 
редакцію кошторису надходжень та витрат Професіональної футбольної ліги на 
сезон 2010-2011 років з урахуванням нового формату змагань та надати на 
розгляд Центральної Ради. 

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

VІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату, місце проведення та 
порядок денний ХІХ Конференції Професіональної футбольної ліги». 

Постановили: 

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

25. Провести XІХ Конференцію Професіональної футбольної ліги 24 червня  
2010 року у приміщенні Мінсім’ямолодьспорту України за адресою: м. Київ,  
вул. Еспланадна, 42. Початок роботи – 11.00. Реєстрація учасників – з 10.00. 

26. Затвердити порядок денний XІХ Конференції Професіональної футбольної ліги: 

1. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за 
період з 4 березня 2010 року по 20 червня 2010 року. 

2. Про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
професіональних клубів сезону 2009-2010 років. 

3. Про формат проведення змагань сезону 2010-2011 років. 

4. Про нагородження лауреатів сезону 2009-2010 років. 

5. Різне. 

27. Клубам, у порядку виконання положень статей 13, 17 Статуту Об’єднання 
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України», строком до 14 
червня 2010 року надіслати Адміністрації Професіональної футбольної ліги 
протокол засідання свого вищого органу управління про обрання на XІX 
Конференцію Професіональної футбольної ліги не більше 3-х делегатів, 
вказавши їхні посади, прізвище, ім’я та по-батькові. 

28. Адміністрації ПФЛ надіслати клубам дану постанову до 1 червня 2010 року. 
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29. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

VІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про затвердження договорів про 
партнерство з компаніями «EDP Sports Ukraine» та «Укрспецтрейд». 

Постановили: 

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

31. Договори про партнерство з компаніями «EDP Sports Ukraine» та 
«Укрспецтрейд» – затвердити (додаються). 

 

VІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. та генерального директора ЗАТ 
«Кий Авіа», генерального директора ТОВ «Кий Авіа Спорт» «Про подальшу 
діяльність ТОВ «Кий Авіа Спорт». 

Постановили: 
32. Адміністрації ПФЛ підготувати пропозицію щодо участі ПФЛ у якості 

співзасновника ТОВ «Кий Авіа Спорт» та надати на розгляд Центральній Раді. 

33. 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 повернення коштів до 
ПФЛ». 

У ході обговорення проблеми повернення коштів, витрачених на придбання 
м’ячів, президент ФК «Львів» Кіндзерський Ю. І. висловив бажання викупити м’ячі у 
разі їх надходження. 

Постановили: 

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

2. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про клопотання ФК «Нива» 
Тернопіль щодо перенесення матчу 32-го туру першості серед команд першої ліги 
«Нива» Тернопіль – «Сталь» Алчевськ з 29 травня 2010 року на інший термін у 
зв’язку з проведенням 29 травня 2010 року на Тернопільському міському стадіоні 
святкування міського шкільного випускного балу та клопотання ФК «Сталь» Алчевськ 
щодо перенесення матчу 34-го туру першості серед команд першої ліги «Енергетик» 
Бурштин – «Сталь» Алчевськ з 10 червня 2010 року на 1 червня 2010 року». 

Постановили: 

1. Перенести матч 32-го туру першості серед команд першої ліги «Нива»  
Тернопіль – «Сталь» Алчевськ з 29 травня 2010 року на 30 травня 2010 року. 

2. Перенести матч 34-го туру першості серед команд першої ліги «Енергетик» 
Бурштин – «Сталь» Алчевськ з 10 червня 2010 року на 1 червня 2010 року. 
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3. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про клопотання до ФФУ щодо 
збереження професіонального статусу футбольних клубів ФК «Суми» Суми, «Десна» 
Чернігів та надання статусу професіональних аматорським клубам «Форос» Форос, 
«Украгроком» с. Головківка Олександрійського р-н Кіровоградської обл., «Полісся» 
Житомир, ФК «Черкаси» Черкаси та «Кристал» Херсон». 

Постановили: 

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

2. Направити до ФФУ клопотання щодо збереження професіонального статусу 
футбольних клубів ФК «Суми» Суми, «Десна» Чернігів та надання статусу 
професіональних аматорським клубам «Форос» Форос, «Украгроком» с. 
Головківка Олександрійського р-н Кіровоградської обл., «Полісся» Житомир, ФК 
«Черкаси» Черкаси та «Кристал» Херсон за умови виконання клубами усіх вимог 
Положення про атестацію футбольних клубів України. 

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


