ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
ПОСТАНОВА № 5
м. Київ,
Музейний пров., 2-б

25 березня 2009 року
Початок роботи об 1100

Порядок денний
1. Про нагородження начальника Департаменту управління футболом ФК «Динамо»
Київ Котельникова Є. П. золотою відзнакою Професіональної футбольної ліги
(далі - ПФЛ).
Інформація Сироти С. А.

2. Про укладення договору щодо партнерства між Об’єднанням футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» та Товариством з обмеженою
відповідальністю «Юридична агенція Васильєв & Голуб».
Інформація Сироти С. А.

3. Про укладення договору щодо інформаційного партнерства між Об’єднанням
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» та Редакцією
газети «Молодь України».
Інформація Сироти С. А.

4. Про зміни у складі Ради першої ліги Професіональної футбольної ліги (далі –
ПФЛ).
Інформація Сироти С. А.

5. Про зміни у складі Бюро ПФЛ.
Інформація Сироти С. А.

6. Про хід атестування клубів ПФЛ для отримання права участі у Всеукраїнських
змаганнях з футболу в сезоні 2009/2010 років та виконання постанови спільного
засідання Центральної Ради та рад першої і другої ліг від 26 серпня 2008 року
щодо усунення недоліків за підсумками атестування у сезоні 2008/2009 років.
Інформація Сироти С. А.

7. Про хід перевірки підготовки футбольних полів стадіонів клубів ПФЛ до весняної
частини змагань 2008/2009 років.
Інформація Ярменчука І. А.

8. Про хід реалізації Плану заходів з виконання рішень засідання № 1 Антикризової
ради від 15 січня 2009 року.
Інформація Лавренка М. М.

9. Про роботу клубів ПФЛ з розвитку структур дитячо-юнацьких спортивних
закладів.
Інформація СиротиС І. А.

10. Про утворення Експертно-косультативної комісії ПФЛ та затвердження
«Положення про Експертно-косультативну комісію Професіональної футбольної
ліги».
Інформація Бальчоса М. В.
Бальчос М. В. E:\02\Protoko\ЦР(2)\POST_250309_5.doc
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11. Про хід виконання постанови Центральної Ради ПФЛ від 24 грудня 2008 року в
частині надання клубами до Адміністрації ПФЛ пропозицій щодо змін і доповнень
до Статуту ПФЛ.
Інформація Бальчоса М. В.

12. Про підготовку Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд
клубів Професіональної футбольної ліги України сезону 2009/2010 років.
Інформація Сироти С. А.

13. Про План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
Професіональної футбольної ліги України сезону 2009/2010 років.
Інформація Сироти С. А.

14. Про пропозиції ПФЛ стосовно змін і доповнень до Регламенту Федерації футболу
України зі статусу і трансферу футболістів.
Інформація Бальчоса М. В.

15. Про Стабілізаційний фонд ПФЛ.
Інформація Сироти С. А.

16. Про пропозиції щодо використання коштів, що залишилися несплаченими у
зв’язку з низькими оцінками арбітражу в першому колі змагань сезону 2008/2009
років.
Інформація Сироти С. А.

17. Про затвердження рішень Бюро ПФЛ.
Інформація Ярменчука І. А.

18. Про організацію трансляції змагань серед команд клубів ПФЛ з використанням
мережі «Інтернет».
Інформація Сироти С. А.

19. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про нагородження начальника
Департаменту управління футболом ФК «Динамо» Київ Котельникова Є. П. золотою
відзнакою ПФЛ».
Враховуючи особистий внесок у розвиток вітчизняного футболу, та з нагоди 70-річчя
від дня народження, –
ПОСТАНОВИЛИ:
Нагородити Котельникова Є. П. золотою відзнакою ПФЛ.
IІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про укладення договору щодо
партнерства між Об’єднанням футбольних клубів «Професіональна футбольна
ліга України» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична агенція
Васильєв & Голуб».
З метою подальшого розширення кола ділових та партнерських зв’язків ПФЛ і
розвитку юридичного забезпечення суб’єктів діяльності в професіональному футболі, –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.

3
2. Об’єднанню футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України»
укласти договір про партнерство з Товариством з обмеженою відповідальністю
«Юридична агенція Васильєв & Голуб» (договір додається).
3. Доручити президентові Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України» Сироті С. А. підписати договір про партнерство з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична агенція Васильєв &
Голуб».
4. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого
директора ПФЛ Ярменчука І. А.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про укладення договору щодо
інформаційного
партнерства
між
Об’єднанням
футбольних
клубів
«Професіональна футбольна ліга України» та Редакцією газети «Молодь України».
На виконання пункту 12 постанови Центральної Ради від 24 грудня 2008 року та в
порядку виконання пункту 24 постанови ІІІ звітно-виборної Конференції
Професіональної футбольної ліги України щодо розвитку інформаційного партнерства, –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
2. Об’єднанню футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України»
укласти договір про інформаційне партнерство з Редакцією газети «Молодь
України» (договір додається).
3. Доручити президентові Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України» Сироті С. А. підписати договір про інформаційне
партнерство з Редакцією газети «Молодь України».
4. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого
директора ПФЛ Ярменчука І. А.
ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про зміни у складі Ради першої ліги
ПФЛ».
Зважаючи, що після процедури передання правонаступництва Приватному
підприємству “ФК ”Десна” Чернігів Товариством з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Десна-Партнер» Чернігів вибув зі складу ПФЛ, а член Центральної
Ради Мельник К. В. залишилася працювати в «Десна-Партнер» на раніше займаній
посаді, –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Вивести зі складу Ради першої ліги Мельник К. В.
2. Запропонувати президентові Приватного підприємства “ФК ”Десна” Чернігів Короткову
Валерію Олександровичу висунути свою кандидатуру в члени Центральної Ради і
розглянути це питання на черговому засіданні.
V. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про зміни у складі Бюро ПФЛ».
Ураховуючи лист ФФУ від 15 січня 2009 року № 68 з проханням ввести до складу
Бюро ПФЛ Дердо В. Г. – заступника голови Комітету професіонального футболу ФФУ –
замість Біденка А. Д. – віце-президента ФФУ, голови Комітету професіонального футболу, –
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Вивести зі складу Бюро ПФЛ Біденка А. Д. – віце-президента, голову Комітету
професіонального футболу ФФУ.
2. Ввести до складу Бюро ПФЛ Дердо В. Г. – заступника голови Комітету
професіонального футболу ФФУ.
VІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про хід атестування клубів ПФЛ для
отримання права участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу в сезоні 2009/2010
років та виконання постанови спільного засідання Центральної Ради та рад першої і
другої ліг від 26 серпня 2008 року щодо усунення недоліків за підсумками
атестування у сезоні 2008/2009 років».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
2. Адміністрації ПФЛ забезпечити виконання постанови спільного засідання
Центральної Ради та рад першої і другої ліг від 26 серпня 2008 року щодо
усунення недоліків за підсумками атестування у сезоні 2008/2009 років у частині
проведення робочих нарад у містах, де знаходяться футбольні клуби з
найбільшою кількістю виявлених недоліків, за участю представників футбольних
клубів, регіональних федерацій футболу та місцевих управлінь з питань молоді,
спорту та туризму з метою пошуку шляхів їх усунення та встановлення
оптимальних термінів їх реалізації.
Строк виконання – до 30 червня 2009 року.
3. У порядку виконання постанови спільного засідання Центральної Ради та рад
першої і другої ліг від 26 серпня 2008 року щодо усунення недоліків за підсумками
атестування у сезоні 2008/2009 років клубам ПФЛ надати до Адміністрації ПФЛ:
3.1 план усунення недоліків за інфраструктурним критерієм та інформації щодо
ходу його виконання.
Строк виконання – до 30 квітня 2009 року.
3.2 інформацію про хід усунення недоліків за правовим, спортивним, кадровоадміністративним та фінансовим критеріями.
Строк виконання – до 30 квітня 2009 року.
3.3 інформацію про хід роботи з усунення недоліків за підсумками атестації у
сезоні 2008/2009 років за графіком, установленим постановою спільного
засідання рад ПФЛ від 26 серпня 2008 року.
4. Встановити наступний графік подання до Адміністрації ПФЛ інформації про хід
роботи з усунення недоліків за підсумками атестації на отримання права участі у
змаганнях сезону 2009/2010 років: до 1 червня 2009 року, до 1 вересня 2009 року
та до 1 грудня 2009 року.
5. У разі невиконання пунктів 2–5 цієї постанови направити матеріали щодо атестації
Дисциплінарному комітетові ПФЛ для розгляду та прийняття рішення у
відповідності до Дисциплінарних правил ФФУ.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Ярменчука І. А.
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VІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію виконавчого директора ПФЛ Ярменчука І. А. «Про хід перевірки
підготовки футбольних полів стадіонів клубів першої ліги ПФЛ до весняної частини
змагань 2008/2009 років».
Ураховуючи результати перевірки Адміністрацією ПФЛ стану футбольних полів
стадіонів клубів першої ліги ПФЛ напередодні весняної частини змагань 2008/2009
років та з огляду на можливі несприятливі погодні умови на дні проведення 20 туру
першості серед команд першої ліги (29-30 березня 2009 року), –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Ярменчука І. А. взяти до відома.
2. Роботу футбольних клубів «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка, «Дністер» Овідіополь»
«Фенікс-Іллічівець» Калініно, «Геліос» Харків з підготовки футбольних полів до
домашніх матчів 20 туру першості серед команд першої ліги – визнати
задовільною.
3. Футбольним клубам:
3.1 «Енергетик» Бурштин до 27 березня 2009 року внести пропозиції до
Адміністрації ПФЛ щодо проведення домашніх матчів 20 туру на інших стадіонах
свого регіону за умови несприятливих погодних умов у Бурштині;
3.2 «ПФК Севастополь» до 27 березня 2009 року внести пропозиції до
Адміністрації ПФЛ щодо стадіону, де проводитиметься домашній матчу 20 туру з
командою «Сталь» Алчевськ;
3.3 «Дністер» Овідіополь до 30 квітня 2009 року привести у відповідність до
регламентних норм інфраструктуру свого стадіону (установлення системи
відеоспостереження, огорожі навколо футбольного поля, будівництво санітарногігієнічного приміщення з належною кількістю місць) та відповідно
проінформувати Адміністрацію ПФЛ про виконані роботи.
4. Клубам другої ліги не пізніше, ніж за два дні до дати проведення домашніх матчів
22, 23 турів змагань інформувати Адміністрацію ПФЛ про стан футбольних полів
та можливість проведення матчів за несприятливих погодних умов.
5. Адміністрації ПФЛ – забезпечити інспекційні відрядження працівників ПФЛ не
пізніше 27 березня 2009 року для повторного огляду стану футбольних полів у
містах Івано-Франківську та Бурштині, а також не пізніше 2 квітня для огляду стану
футбольних полів у футбольних клубах другої ліги заходу та півночі України, де
проводитимуться домашні матчі 22 туру змагань серед команд другої ліги.
6. Бюро ПФЛ – забезпечити оперативне вирішення нагальних питань щодо
проведення матчів, що виникають/виникатимуть у зв’язку з несприятливими
погодними умовами.
7. Клубам ПФЛ в строк до 30 квітня 2009 року надати Адміністрації ПФЛ плани з
приведення стадіонів у відповідність до регламентних норм ФФУ, ПФЛ та вимог
Положення про атестацію футбольних клубів України.
8. Зобов’язати Адміністрацію ПФЛ строком 30 травня 2009 року всебічно вивчити
ситуацію в клубах ПФЛ з утримання спортивних споруд, підготувати відповідні
аналітичні матеріали та надати на розгляд Центральній Раді ПФЛ.
9. Адміністрації ПФЛ:
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9.1 вжити заходів стосовно складання єдиного реєстру спортивних споруд клубів
ПФЛ та строком до 30 червня 2009 року внести його до Кабінету Міністрів
України для реєстрації у відповідності до пункту 4) статті 12 Закону України
«Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про плату за землю» від 5
березня 2009 року;
9.2 звернутися до Асоціації міст України, органів місцевої влади з пропозицією
взяти участь у приведенні стадіонів своїх міст у відповідність до регламентних
норм та Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення
масових спортивних та культурно-видовищних заходів»;
9.3 до 30 липня 2009 року провести спільно з Комітетом з атестування
футбольних клубів ФФУ аналіз критеріїв стану спортивних споруд
професіональних клубів ПФЛ, визначених «Положенням про атестацію
футбольних клубів України» та, зважаючи на вплив фінансово-економічної
кризи на діяльність футбольних клубів, розробити проект введення
мінімального переліку найбільш необхідних критеріїв.
VІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію першого віце-президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про хід реалізації
Плану заходів з виконання рішень засідання № 1 Антикризової ради від 15 січня 2009
року».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію першого віце-президента ПФЛ Лавренка М. М. взяти до відома.
Адміністрації ПФЛ до 5 квітня 2009 року направити клубам інформацію Лавренка М. М..
2. Рекомендувати Дисциплінарному комітетові ПФЛ застосовувати жорсткі санкції аж до
виключення зі змагань до футбольних клубів, що не виконують або несвоєчасно
виконують фінансові зобов’язання перед ПФЛ.
3. Адміністрації ПФЛ в строк до 10 квітня 2009 року завершити роботу з опитування
компаній, що виробляють спортивне екіпірування стосовно придбання клубами
ПФЛ екіпірування в компанії, що надасть найкращі умови та надати відповідні
пропозиції на розгляд Центральної Ради.
4. Голові Антикризової ради Лавренку М. М. спільно з Адміністрацією ПФЛ в строк до 30
квітня 2009 року підготувати звіт «Про хід реалізації Плану заходів з виконання
рішень засідання № 1 Антикризової ради» та винести на розгляд Центральної
Ради.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого віце-президента,
голову Антикризової ради ПФЛ Лавренка М. М. та відповідального секретаря,
секретаря Антикризової ради ПФЛ Бальчоса М. В.
IX. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про роботу клубів ПФЛ з розвитку
структур дитячо-юнацьких спортивних закладів».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
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2. Визнати, що не зважаючи на кризові явища в сфері економіки та фінансів України,
клуби ПФЛ проводять ефективну роботу з підготовки резерву для українського
футболу.
3. Адміністрації ПФЛ в строк до 31 березня 2009 року звернутися до ФФУ з
проханням спрямувати частину коштів, що надійдуть від УЄФА на потреби дитячоюнацького та масового футболу в Україні, для розвитку дитячо-юнацьких
спортивних закладів у футбольних клубах ПФЛ.
4. Клубам ПФЛ в строк до 30 квітня 2009 року надати Адміністрації ПФЛ плани з
приведення структур ДЮСЗ у відповідність до сучасних вимог та норм Положення
про атестацію футбольних клубів України.
5. Зобов’язати Адміністрацію ПФЛ строком 30 листопада 2009 року всебічно вивчити
ситуацію в клубах ПФЛ з утримання ДЮСЗ, підготувати відповідні аналітичні
матеріали та надати на розгляд Центральної Ради ПФЛ.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Ярменчука І. А.
X. СЛУХАЛИ:
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про утворення
Експертно-косультативної комісії ПФЛ та затвердження «Положення про Експертнокосультативну комісію Професіональної футбольної ліги».
На виконання пункту 19 Постанови ІІІ звітно-виборної Конференції
Професіональної футбольної ліги України та з метою сприяння поліпшенню рівня
арбітражу та інспектування Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
ПФЛ, –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. взяти до відома.
2. Положення про Експертно-косультативну комісію Професіональної футбольної ліги
(далі – Положення) – затвердити.
3. Утворити Експертно-косультативну комісію ПФЛ у складі:
Даневич Микола Іванович
Дердо Віктор Григорович
Кусень Михайло Павлович
Мельничук Василь Григорович
Шебек Сергій Олександрович
4. Призначити головою Експертно-косультативної комісії ПФЛ Кусеня М. П.
5. Призначити заступником голови Експертно-косультативної комісії ПФЛ Шебека С. О.
6. Адміністрації ПФЛ:
6.1 забезпечити діяльність Експертно-косультативної комісії ПФЛ у порядку,
визначеному Положенням;
6.2 підготувати та внести пропозиції до ФФУ стосовно оцінювання роботи арбітрів
з проведення матчів і дотримання ними морально-етичних норм у
позазмагальних періодах.
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7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Ярменчука І. А.
XІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про хід виконання
постанови Центральної Ради ПФЛ від 24 грудня 2008 року в частині надання клубами
до Адміністрації ПФЛ пропозицій щодо змін і доповнень до Статуту ПФЛ».
Зважаючи на відсутність надходження інформації від клубів ПФЛ щодо змін і
доповнень до Статуту ПФЛ у порядку виконання пункту 2 постанови Центральної Ради
ПФЛ від 24 грудня 2008 року та нагальну потребу організації роботи у контексті
виконання пункту 27 ІІІ звітно-виборної Конференції Професіональної футбольної
ліги України стосовно приведення статутних положень у відповідність до сьогоденних
потреб діяльності ПФЛ, –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. взяти до відома.
2. Утворити робочу групу з підготовки змін і доповнень до Статуту ПФЛ у складі:
Бальчос Мілетій Володимирович – відповідальний секретар ПФЛ – керівник
робочої групи;
Голубєв Олег Віталійович – інспектор групи «А» другої ліги ПФЛ;
Гречко Юлія Леонідівна – юрисконсульт ПФЛ;
Скворцов Валентин Сергійович – керівник юридичної служби ПФЛ.
3. Адміністрації ПФЛ у строк до 10 квітня 2009 року вирішити питання щодо
залучення до складу робочої групи з підготовки змін і доповнень до Статуту ПФЛ
представників ФФУ та клубів.
4. Клубам ПФЛ виконати рішення пункту 2 постанови Центральної Ради ПФЛ від 24
грудня 2008 року та надати до Адміністрації ПФЛ пропозиції щодо змін та
доповнень до Статуту ПФЛ, а також Договору Про організацію та проведення
Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» сезону 2009/2010 років – до 20 квітня
2009 року.
5. Робочій групі з підготовки змін і доповнень до Статуту ПФЛ в строк до 10 травня
2009 року розробити проект з узагальненими пропозиціями клубів, інших суб’єктів
футболу та надати Центральній Раді на розгляд з наступним дотриманням
процедур узгодження, передбачених підпунктами 3.1 статті 9 Статуту ФФУ, 4.1
статті 5 Статуту ПФЛ, та у відповідності до підпункту 19.10 статті 22 Статуту ПФЛ
подати черговій Конференції ПФЛ на затвердження.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відповідального секретаря
ПФЛ Бальчоса М. В.
XІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про підготовку Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної
ліги України сезону 2009/2010 років».
На виконання пункту 22 ІІІ звітно-виборної Конференції Професіональної
футбольної ліги України щодо вдосконалення та приведення до сучасних європейських
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норм та вимог положення Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд
клубів Професіональної футбольної ліги України (далі – Регламент змагань сезону
2009/2010 років), –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
2. Адміністрації ПФЛ у строк до 30 березня 2009 року утворити робочу групу з
розроблення Регламенту змагань сезону 2009/2010 років у складі віцепрезидентів ПФЛ, представників клубів, Адміністрацій ПФЛ, ФФУ та забезпечити
організацію її діяльності.
3. Враховуючи пропозиції членів Центральної Ради, доручити Адміністрації ПФЛ в
строк до 30 квітня провести опитування клубів щодо:
– норми пунктів 23-25 статті 20 Регламенту змагань сезону 2009/2010 років
стосовно перебування на полі впродовж усього ігрового часу молодих футболістів
віком до 20 років;
– доцільності доповнення статті 16 Регламенту змагань сезону 2009/2010 років
пунктом «Команди, що посіли останні два місця в групах «А» та «Б» другої ліги
вибувають зі змагань серед команд професіональних клубів ПФЛ».
4. Клубам ПФЛ у строк до 10 квітня 2009 року надати до Адміністрації ПФЛ
пропозиції щодо Регламенту змагань сезону 2009/2010 років.
5. Робочій групі з розроблення Регламенту змагань сезону 2009/2010 років:
5.1 вивчити питання щодо оптимізації кількості команд, що переходять із ліги в
лігу за підсумками змагань та підготувати відповідні пропозиції Центральній Раді
до 10 травня 2009 року;
5.2 узагальнити пропозиції клубів, інших суб’єктів футболу, розробити та узгодити
проект Регламенту змагань сезону 2009/2010 років з відповідними комітетами
ФФУ (професіонального футболу, національних збірних команд, арбітрів,
інспекторським) та юридичним відділом ФФУ до 10 травня 2009 року та надати
Центральній Раді і Виконкому ФФУ на затвердження у порядку, передбаченому
підпунктами 3.1 статті 9 Статуту ФФУ, 4.1 статті 5 Статуту ПФЛ та пункту 1 глави
V Договору Про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» сезону
2008/2009 років.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Ярменчука І. А. та відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В.
XІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про План-календар
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної
ліги України сезону 2009/2010 років».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
2. Клубам ПФЛ у строк до 20 квітня 2009 року надати до Адміністрації ПФЛ
пропозиції щодо Плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів Професіональної футбольної ліги України сезону 2009/2010 років.
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3. Адміністрації ПФЛ узагальнити пропозиції клубів, інших суб’єктів футболу,
розробити та узгодити проект План-календар Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги України сезону 2009/2010
років з відповідними комітетами ФФУ (професіонального футболу, національних
збірних команд) до 10 травня 2009 року та надати Центральній Раді і Виконкому
ФФУ на затвердження у порядку, передбаченому підпунктами 3.1 статті 9 Статуту
ФФУ, 4.1 статті 5 Статуту ПФЛ та пункту 1 глави V Договору Про організацію та
проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» сезону 2008/2009 років.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Ярменчука І. А.
XІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про пропозиції ПФЛ стосовно змін
і доповнень до Регламенту Федерації футболу України зі статусу і трансферу
футболістів».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. взяти до відома.
2. Адміністрації ПФЛ доопрацювати та узгодити проект змін і доповнень до
Регламенту Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів з
Комітетами з питань статусу і трансферів футболістів, професіонального футболу
та юридичним відділом ФФУ до 10 травня 2009 року та, керуючись підпунктами
2.6 статті 4 Статуту ПФЛ, 1.4 статті 7 Статуту ФФУ, внести пропозицію до
Виконкому ФФУ щодо затвердження цього документа.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відповідального секретаря
ПФЛ Бальчоса М. В.
XV. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про Стабілізаційний фонд ПФЛ».
У контексті виконання пункту 4 Плану заходів з виконання рішень засідання
Антикризової ради від 15 січня 2009 року стосовно можливості утворення
Стабілізаційного фонду ПФЛ, –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
2. Утворити Стабілізаційний фонд ПФЛ.
3. Адміністрації ПФЛ:
3.1 Розробити Положення про діяльність Стабілізаційного фонду ПФЛ і надати
для затвердження Центральній Раді до 10 квітня 2009 року;
3.2 Адміністрації ПФЛ вирішити організаційні питання, пов’язані з оформленням
необхідних документів для утворення та легалізації Стабілізаційного фонду ПФЛ
в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Ярменчука І. А.
XVІ. СЛУХАЛИ:
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Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про пропозиції щодо використання
коштів, що залишилися несплаченими у зв’язку з низькими оцінками арбітражу в
першому колі змагань сезону 2008/2009 років».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
2. Відкласти розгляд та прийняти остаточне рішення з питання «Про пропозиції щодо
використання коштів, що залишилися несплаченими у зв’язку з низькими оцінками
арбітражу в першому колі змагань сезону 2008/2009 років» на засіданні
Центральної Ради в кінці сезону 2008/2009 років.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Ярменчука І. А.
XVІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію виконавчого директора ПФЛ Ярменчука І. А. «Про затвердження
рішень Бюро ПФЛ».
Керуючись пунктом 6 статті 19 Регламенту змагань сезону 2008/2009 років,
пунктами 3 статті 9, 3-4 статті 10, підпунктом 19.8 Статуту ПФЛ, –
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити постанови Бюро ПФЛ:
1. 20 лютого 2009 року № 1 «Про заяву ФК «Арсенал» Харків від 9 жовтня 2009 року
№ 29/08 щодо виходу клубу зі складу Професіональної футбольної ліги та
передачу своїх прав та обов’язків за Договором про правонаступництво
Товариству з обмеженою відповідальністю «ПФК «Арсенал» Харків»;
2. 27 лютого 2009 року № 2 «Про заяву ФК «Десна-Партнер» Чернігів від 5 лютого
2009 року № 05/02-09 щодо виходу клубу зі складу Професіональної футбольної
ліги України та про передачу своїх прав та обов'язків за Договором про
правонаступництво Приватному підприємству «ФК «Десна» Чернігів»;
3. 2 березня 2009 року № 3 «Про заяву Комунального підприємства «Футбольний
клуб «Поділля - Хмельницький» м. Хмельницький від 21 січня 2009 року № 98
щодо виходу клубу зі складу Професіональної футбольної ліги України та про
передачу своїх прав та обов'язків за Договором про правонаступництво
Товариству з обмеженою відповідальністю «Професійний футбольний клуб
«Динамо» м. Хмельницький»;
4. 17 березня № 5 «Про заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
«Професійний футбольний клуб «Севастополь» м. Севастополь від 16 березня
2009 року № 23 щодо зняття футбольної команди «Севастополь-2» зі змагань
першості зі футболу серед команд другої ліги в сезоні 2008/2009 років»
5. 25 березня № 6 «Про заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Княжа» с. Щасливе від 19 березня 2009 року № 15/09 щодо
зняття футбольної команди «Княжа-2» зі змагань першості з футболу серед
команд другої ліги в сезоні 2008/2009 років».
6. Виключити зі складу та позбавити членства в ПФЛ Товариство з обмеженою
відповідальністю «Футбольний клуб «Княжа» с. Щасливе.
7. 25 березня № 6 «Про заяву Футбольного клубу «Оболонь» м. Київ від 13 лютого
2009 року № 17/02 щодо припинення участі футбольної команди «Оболонь-2» у
змаганнях першості з футболу серед команд другої ліги в сезоні 2008/2009 років».
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4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора ПФЛ
Ярменчука І. А.
XVІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про організацію трансляції
змагань серед команд клубів ПФЛ з використанням мережі «Інтернет».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
2. Адміністрації ПФЛ продовжити маркетингові дослідження з метою визначення
компанії-партнера для організації трансляції змагань серед команд клубів ПФЛ з
використанням мережі «Інтернет».
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на маркетингового директора
ПФЛ Пчеліна С. В.
XІХ. Різне
СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про сплату членського внеску ПФЛ
до Асоціації Європейських Професіональних ліг (далі – ЄПФЛ)».
Керуючись постановою спільного засідання Центральної Ради та рад вищої,
першої та другої ліг від 28 травня 2008 року, прийнятою у зв’язку з утворенням
Прем’єр-ліги України, ПФЛ звернулася до ЄПФЛ з проханням призупинити членство
ПФЛ у її складі.
Згідно із визнаним УЄФА та ПФЛ Статутом ЄПФЛ, – ПФЛ не може протягом
трьох років від дати вступу виходити зі складу ЄПФЛ і зобов’язана сплачувати
установлений членський внесок. Це положення – обов’язкова умова для членів
ЄПФЛ. Керуючись цим положенням та зважаючи на вихід клубів вищої ліги до
Прем’єр-ліги України, ЄПФЛ не призупинила членство ПФЛ у своєму складі, надавши
їй статус асоційованого члена ЄПФЛ з обов’язковою сплатою членського внеску.
Таким чином, ПФЛ повинна сплачувати членський внесок до ЄПФЛ.
Зважаючи на викладене, керуючись нормами Статуту ЄПФЛ щодо сплати
членських внесків, –
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. взяти до відома.
2. Включити до річного заявкового грошового внеску на сезон 2009/2010 суму,
передбачену для сплати членського внеску до ЄПФЛ.

