
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА № 1 

Центральної Ради Професіональної футбольної ліги 
м. Київ, пров. Музейний, 2б 30 січня 2012 року 

Початок роботи – 1100 год. 

Порядок денний 
 

1. Про заяву ФК «Чорноморець» Одеса щодо виходу зі складу ПФЛ. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

2. Про зміни у складі Центральної Ради. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

3. Про сплату клубами ПФЛ річних заявкових, інших обов’язкових грошових внесків 
та виконання зобов’язань перед працівниками клубів у спортивному сезоні 2011-
2012 років. 

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

4. Про підготовку змін до законодавства України в частині забезпечення 
громадського порядку та безпеки до, під час та після матчів, а також протидії 
корупції та досягненню фіксованих (договірних) результатів у спортивних 
змаганнях. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

5. Про Регламент та План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років. 

Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. 

6. Про впровадження практики призначення делегатів ФФУ на матчі весняної 
частини Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2011-2012 років. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

7. Про організацію телетрансляцій матчів чемпіонату першої ліги на ТК «Футбол» в 
2012 році. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

8. Про співпрацю з ТОВ «Антаріс». 

Інформація директора ТОВ «Ліга Футбол» Догадайла В. В. 

9. Різне. 
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І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про заяву ФК «Чорноморець» 
Одеса щодо виходу зі складу ПФЛ». 

Постановили: 

1. У відповідності до пункту 1.1 статті 10 Статуту ПФЛ на підставі письмової заяви 
вивести ФК «Чорноморець» Одеса зі складу ПФЛ. 

2. У зв’язку з виведенням ФК «Чорноморець» Одеса зі складу ПФЛ зняти команду 
«Чорноморець-2» зі змагань серед команд другої ліги, починаючи з дати 
письмової заяви клубу. 

3. Адміністрації ПФЛ вносити зміни до турнірної таблиці у відповідності до пункту 9 
статті 51 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 років, починаючи з 17-го 
туру. 

4. Рекомендувати Робочій групі з підготовки проекту змін та доповнень до 
Регламенту розглянути можливість внесення до нього положення про 
необхідність отримання гарантій безперервної участі других команд клубів ПЛ у 
змаганнях ПФЛ протягом усього спортивного сезону.  

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

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни у складі Центральної 
Ради». 

Постановили: 

6. Вивести зі складу Центральної Ради Керницького Сергія Степановича у зв’язку із 
виходом ФК «Чорноморець» Одеса зі складу ПФЛ. 

ІІІ. Слухали: 

Інформацію керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ 
Мамченко О. І. «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: 

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

8. Зобов’язати футбольні клуби (список № 1 додається) погасити заборгованість 
перед ПФЛ по річних заявкових, інших обов’язкових грошових внесках та виконати 
зобов’язання перед працівниками клубів в строк до 20 лютого 2012 року. 

9. Рекомендувати Дисциплінарному комітетові ПФЛ розглянути питання щодо 
застосування до клубів-боржників (список № 2 додається) дисциплінарних 
санкцій у вигляді заборони реєстрації футболістів та заявки команд на участь у 
весняній частині змагань сезону 2011-2012 років. 

10. Адміністрації ПФЛ у термін до 31 березня 2012 року повідомити Комітет ФФУ з 
атестування футбольних клубів про невиконання клубами-боржниками положень 
фінансового критерію процедури атестування. 



 3

11. Адміністрації ПФЛ підготувати та направити до органів державної влади України 
пропозиції щодо створення сприятливих умов для забезпечення належного 
функціонування, у тому числі фінансової стабільності професіональних 
футбольних клубів. 

12. Зобов’язати футбольні клуби «Прикарпаття» Івано-Франківськ та «Нива» 
Тернопіль погасити заборгованість перед ПФЛ по річних заявкових, інших 
обов’язкових грошових внесках та виконати зобов’язання перед працівниками 
клубів в строк до 10 березня 2012 року. 

13. У разі невиконання пункту 12 цієї постанови поставити питання в установленому 
порядку щодо виключення футбольних клубів «Прикарпаття» Івано-Франківськ та 
«Нива» Тернопіль зі складу ПФЛ та зняття команд цих клубів зі змагань ПФЛ. 

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

IV. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про підготовку змін до 
законодавства України в частині забезпечення громадського порядку та безпеки до, 
під час та після матчів, а також протидії корупції та досягненню фіксованих 
(договірних) результатів у спортивних змаганнях». 

Постановили: 

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

16. Футбольним клубам ПФЛ з метою виконання вимог Закону України «Про 
особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку 
з підготовкою та проведенням футбольних матчів» від 08 липня 2011 року  
№ 3673-VI і регламентних документів ФІФА, УЄФА, ФФУ та ПФЛ: 

16.1. Постійно вживати практичних заходів стосовно попередження 
правопорушень до, під час та після проведення матчів, проводити 
роз’яснювальну роботу з глядачами та навчально-методичну роботу 
стосовно цих питань з іншими особами, які працюють або задіяні у 
футболі. 

16.2. Вжити невідкладних заходів з виконання рекомендацій ФФУ (лист від 
13 січня 2012 року № 41) в частині підготовки стюардів та іншого 
персоналу для обслуговування матчів. 

17. Адміністрації ПФЛ: 

17.1. У термін до 10 лютого 2012 року утворити Робочу групу з розроблення 
законопроекту «Про протидію корупції та досягненню фіксованих 
(договірних) результатів у спортивних змаганнях» із залученням 
фахівців ФФУ, Прем’єр-ліги, профільних відомств та організацій. 

17.2. Провести 8 лютого 2012 року нараду з клубами з метою: 

- обговорення та вдосконалення проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо забезпечення 
громадського порядку та безпеки до, під час та після проведення 
футбольних матчів); 
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- обговорення питання щодо розроблення законопроекту «Про 
протидію корупції та досягненню фіксованих (договірних) результатів 
у спортивних змаганнях». 

17.3. Адміністрації ПФЛ вивчити зарубіжний досвід з питань протидії корупції 
та досягненню фіксованих (договірних) результатів у спортивних 
змаганнях та надати Робочій групі для опрацювання. 

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

V. Слухали: 

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

Постановили: 

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

20. Проект змін та доповнень до Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років 
(далі – Регламент) взяти за основу з урахуванням пропозицій членів Центральної 
Ради. 

21. Адміністрації ПФЛ звернутися до Прем’єр-ліги з пропозицією запровадити 
додаткові матчі (етап плей-офф) за право виступати в ПЛ між 3-ю командою І ліги 
та 14-ю командою Прем’єр-ліги. 

22. Робочій групі з підготовки проекту змін та доповнень до Регламенту у термін до 
20 лютого 2012 року узгодити проект з ФФУ та надати на розгляд Центральній 
Раді з наступним поданням Виконкому ФФУ на затвердження. 

23. План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років – взяти за основу. 

24. Адміністрації ПФЛ: 

24.1. У термін до 20 березня 2012 року провести нараду з тренерами першої ліги 
з метою обговорення та розроблення остаточної редакції плану-календаря 
змагань серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років. 

24.2. Після формування складів груп провести нараду з тренерами другої ліги з 
метою обговорення та розроблення остаточної редакції плану-календаря 
змагань серед команд клубів другої ліги сезону 2012-2013 років. 

24.3. Остаточний проект Плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 
років надати Центральній Раді на затвердження з наступним поданням на 
розгляд Виконкому ФФУ. 

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

VI. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про впровадження практики 
призначення делегатів ФФУ на матчі весняної частини Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 
років». 
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Постановили: 

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

27. У зв’язку з відсутністю відповідних витратних статей у кошторисі надходжень та 
витрат ПФЛ на сезон 2011-2012 років у частині оплати роботи делегатів ФФУ є 
неможливим виконання рішення Виконкому ФФУ від 8 липня 2011 року № 5 у 
частині впровадження практики призначення делегатів ФФУ на матчі серед 
команд першої ліги. 

28. Адміністрації ПФЛ проінформувати ФФУ про прийняту постанову Центральної 
Ради щодо впровадження практики призначення делегатів ФФУ на матчі весняної 
частини Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2011-2012 років та звернутися до Виконкому ФФУ з 
проханням скасувати рішення від 8 липня 2011 року № 5 з цього питання. 

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

VII. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про організацію телетрансляцій 
матчів чемпіонату першої ліги на ТК «Футбол» у 2012 році». 

Постановили: 

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

31. У відповідності до договорів приєднання щодо створення єдиного пакету 
комерційних та аудіовізуальних прав між клубами першої ліги ПФЛ та ТОВ «Ліга 
Футбол» єдиний пул у складі команд першої ліги ПФЛ затвердити (список 
додається). 

32. Положення про організацію трансляцій матчів чемпіонату України серед команд 
першої ліги весняної частини спортивного сезону 2011-2012 років – затвердити. 

33. Футбольним клубам першої ліги забезпечити безумовне виконання «Положення 
про організацію трансляцій матчів чемпіонату України серед команд першої ліги». 

34. Адміністрації ПФЛ включити Положення про організацію трансляцій матчів 
чемпіонату України серед команд першої ліги до Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2012-2013 років як додаток. 

35. ТОВ «Ліга Футбол» продовжити переговори з ТК «Футбол» стосовно організації 
телевізійних трансляцій матчів серед команд першої ліги ПФЛ та укласти 
відповідний договір до 1 березня 2012 року. 

36. Перелік матчів, передбачених для телевізійних трансляцій у весняній частині 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2011-2012 років затвердити. 

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

VIII. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про співпрацю з ТОВ «Антаріс». 

Постановили: 
38. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
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39. Доручити ТОВ «Ліга Футбол» провести остаточні переговори з урахуванням 
пропозицій членів Центральної Ради та укласти відповідний договір про 
співпрацю з компанією «Антаріс». 

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

 

У різному: 

1. Слухали: 

Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Догадайла В. В. «Про виконання 
плану діяльності ТОВ «Ліга Футбол» за період вересень 2011 – січень 2012 років». 

Постановили: 
1. Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Догадайла В. В. – взяти до відома. 

2. Дозволити покривати витрати ТОВ «Ліга Футбол» на відрядження та ПММ у 
розмірі не більше 3 000 грн. на місяць за рахунок бюджету ПФЛ. 

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

2. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про співпрацю з компанією Про 
співпрацю з компанією ТОВ «ІнСтат Футбол». 

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

2. Рекомендувати ТОВ «ІнСтат Футбол» до кінця змагань серед команд клубів ПФЛ 
сезону 2011-2012 років співпрацювати з клубами індивідуально. 

3. Адміністрації ПФЛ після закінчення сезону 2011-2012 років проаналізувати 
результати співпраці ТОВ «ІнСтат Футбол» з клубами ПФЛ та розглянути 
можливість підписання колективної угоди про співпрацю між ПФЛ, ТОВ «ІнСтат 
Футбол» та клубами. 

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

 

 
 


