ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № 4
Центральної Ради
Професіональної футбольної ліги
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50

6 березня 2014 року
Початок роботи о 1000 год.

Порядок денний
1. Про перспективи діяльності ПФЛ щодо стабілізації фінансово-економічного стану
клубів та формату змагань в умовах політичної та економічної кризи в Україні.
Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В.
2. Про підсумки заявки команд та сплату заявкових внесків у весняній частині
змагань сезону 2013-2014 років.
Інформація виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д.
3. Різне.
І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про перспективи діяльності ПФЛ
щодо стабілізації фінансово-економічного стану клубів та формату змагань в умовах
політичної та економічної кризи в Україні».
Постановили:
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. Адміністрації ПФЛ:
2.1. Утворити робочу групу з розроблення документів та у термін до 30 березня
2014 року підготувати проекти:
– Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ
сезону 2014-2015 років (далі - Регламент);
– плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
ПФЛ сезону 2014-2015 років;
2.2. Робочій групі з розроблення Регламенту опрацювати питання та розробити
механізм стимулювання клубів стосовно гарантій забезпечення безперервної
участі команд у змаганнях та своєчасної сплати внесків.
3. Узгодити та доопрацювати проект Концепції виходу клубів з фінансової кризи та
подальшого розвитку бренду ПФЛ шляхом комерціалізації змагань з урахуванням
пропозицій, прийнятих Центральною Радою.
4. Надати клубам та іншим заінтересованим особам розглянуті Центральною
Радою пропозиції щодо виходу клубів з фінансової кризи та подальшого розвитку
бренду ПФЛ шляхом комерціалізації змагань для вивчення надання зауважень та
пропозицій для розгляду на черговому засіданні Центральної Ради.
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5. Звернути увагу ФК «Десна» Чернігів на невиконання вимог Договору приєднання
до єдиного пакету комерційних та аудіовізуальних прав клубів ПФЛ.
6. Клубам першої ліги привести технічні можливості та спортивну інфраструктуру
стадіонів у відповідність до вимог організації телетрансляцій.
7. ТОВ «Ліга Футбол» розробити освітні програми з питань маркетингу і комерційної
діяльності клубів і впровадити шляхом організації та проведення семінарів,
диспутів та інших навчально-практичних заходів.
8. Адміністрації ПФЛ у разі значного зменшення кількості клубів провести аналіз та на
його основі скласти проекти варіантів формату змагань серед команд клубів ПФЛ у
сезоні 2014-2015 років та надати їх на найближче засідання Центральної Ради.
9. Адміністрації ПФЛ у термін до 30 квітня 2014 року підготувати та провести
спільно з Національним центральним бюро Інтерполу та Федерацією футболу
України семінар з клубами ПФЛ «Досягнення фіксованих (договірних) результатів
та інші корупційні правопорушення – реальна загроза руйнації принципів моралі,
етики і чесної гри у футболі».
10. Висловити футбольним фанам подяку за консолідацію та згуртованість щодо
збереження миру в умовах складної політичної ситуації в Україні.
11. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого
директора ПФЛ Макарова С. Д.
ІІ. Слухали:
Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про підсумки заявки
команд та сплату заявкових внесків у весняній частині змагань сезону 20132014 років».
Постановили:
12. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
13. Футбольним клубам «Десна» Чернігів, «Буковина» Чернівці, «Авангард»
Краматорськ, «Нива» Тернопіль, «Геліос» Харків, «Миколаїв» Миколаїв,
«Енергія» Нова Каховка, «Скала» Стрий, «Арсенал» Біла Церква, «Кремінь»
Кременчук, «Мир» Горностаївка, «Кристал» Херсон, «Тернопіль» Тернопіль,
«Полтава» Полтава, «Суми» Суми у термін до 26 березня 2014 року сплатити
борги за заявковими внесками на участь у змаганнях серед команд клубів ПФЛ.
14. У разі невиконання пункту 12 цієї постанови у вказаний строк клубам «Десна»
Чернігів, «Буковина» Чернівці, «Авангард» Краматорськ, «Нива» Тернопіль,
«Геліос» Харків, «Миколаїв» Миколаїв, «Енергія» Нова Каховка, «Скала» Стрий,
«Арсенал» Біла Церква, «Кремінь» Кременчук, «Мир» Горностаївка, «Кристал»
Херсон, «Тернопіль» Тернопіль, «Полтава» Полтава, «Суми» Суми не видавати
заявкові документи на участь у змаганнях серед команд клубів ПФЛ.
15. Спортивному відділу (Голубєв О. В.) забезпечити методичний супровід та
контроль за дотриманням регламентних та статутних норм у частині оформлення
і подання заявкової документації до ПФЛ.
16. Керівникові юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. забезпечити методичний
супровід підготовки клубами статутних та регламентних документів.
17. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Макарова С. Д.
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У різному:
1. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про можливі порушення
президентом ФФУ Коньковим А. Д. в частині управління фінансами ФФУ, публічну
заяву президента ФФУ про неучасть національної збірної команди України у матчі зі
збірною США, а також відсутність конструктивної співпраці ФФУ з ПФЛ та її клубами».
Заслухавши усіх членів Центральної Ради та обговоривши ситуацію, що
склалася, –
Постановили:
Центральна Рада ПФЛ порушує клопотання перед Виконкомом ФФУ про
наступне:
1. Забезпечити проведення детальної перевірки та службового розслідування щодо
опублікованих у ЗМІ компрометуючих документів про порушення Коньковим А. Д.
управління фінансами ФФУ, для чого утворити Робочу групу з представників
колективних членів та Адміністрації ФФУ, з обов′язковим включенням до її складу
представників ПФЛ.
2. Висновки роботи Робочої групи надати виконкому ФФУ для прийняття відповідного
рішення.
3. Негайно скликати надзвичайний позачерговий Конгрес ФФУ, де розглянути
питання про переобрання президента ФФУ.
2. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про виключення ФК «Енергія»
Миколаїв зі складу ПФЛ».
3 березня 2014 року на адресу ПФЛ надійшов протокол загальних зборів
учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський спортивний
клуб «Енергія» м. Миколаїв про зняття команди «Енергія» зі змагань серед команд
другої ліги у зв’язку з припиненням діяльності ТОВ «Миколаївський спортивний клуб
«Енергія» .
Керуючись пунктом 1.1. статті 10 Статуту ОФК «Професіональна футбольна
ліга України» та пунктом 7 статті 50 Регламенту Всеукраїнських змагань серед
команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, –
Постановили:
1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський
спортивний клуб «Енергія» м. Миколаїв у ПФЛ.
2. Виключити команду «Енергія» Миколаїв зі змагань серед команд клубів другої ліги.
3. У порядку пункту 9 статті 50 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років зарахувати команді «Енергія» Миколаїв
технічні поразки (– : +), а командам-суперницям – технічні перемоги (+ : –) у матчах
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги, починаючи з 25-го
туру до кінця сезону 2013-2014 років.
4. Футболістам, які заявлені для участі у змаганнях та мають трудові контракти з
ТОВ «Миколаївський спортивний клуб «Енергія» м. Миколаїв, надати статус
«вільний агент» без компенсації.

