ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
розширеного засідання
Центральної Ради із запрошенням
керівників футбольних клубів ПФЛ
м. Київ, конференц-зал готелю «Русь»
(вул. Госпітальна, б. 4)

25 листопада 2009 року
Початок роботи: 1100 год.

Порядок денний
1. Про зміни у складі Центральної Ради та Ревізійної комісії ПФЛ.
Інформація в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М.
2. Про план-календар весняної частини змагань серед команд клубів ПФЛ сезону
2009-2010 років.
Інформація в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В.
3. Про підсумки перевірки фінансової діяльності ПФЛ за період з 1 січня 2009 року
по 30 жовтня 2009 року.
Інформація:
Скляр Т. В. – від Ревізійної комісії;
в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – від Комісії
з перевірки фінансової діяльності ПФЛ.
4. Про зміни та доповнення до Статуту
«Професіональна футбольна ліга України».

Об’єднання

футбольних

клубів

Інформація в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В.
5. Різне.
І. Слухали:
Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про зміни у складі
Центральної Ради та Ревізійної комісії ПФЛ».
Керуючись пунктами 1, 5, 6 статті 22 Статуту ПФЛ та принципом рівного
представництва клубів в органах управління ПФЛ,
Постановили:
1. Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. – взяти до відома.
2. Вивести зі складу Центральної Ради Чумака Володимира Анатолійовича
колишнього президента ФК «Арсенал» Харків у зв’язку з виходом клубу зі складу
ПФЛ.
3. Ввести до складу Центральної Ради Сандула Валерія Петровича – віцепрезидента МФК «Миколаїв» Миколаїв за поданням клубу.
4. Обрати віце-президента ФК «Львів» Львів Штукатурова Федора Олексійовича
виконуючим обов’язки члена Ревізійної комісії ПФЛ з наступним затвердженням
його кандидатури на черговій Конференції ПФЛ.
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5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого
директора ПФЛ Бальчоса М. В.
ІІ. Слухали:
Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. «Про планкалендар весняної частини змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2009-2010
років».
Постановили:
1. Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. План-календар весняної частини Всеукраїнських змагань з футболу серед команд
клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009 – 2010 років – затвердити
(додається).
3. Робочій групі розглянути пропозицію ФК «Кримтеплиця» Молодіжне щодо
розведення матчів у турах, які співпадають з домашніми матчами ФК «Таврія»
Сімферополь.
4. Адміністрації ПФЛ План-календар весняної частини Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009–2010
років в строк до 30 листопада 2009 року внести на розгляд Виконавчого комітету
ФФУ в установленому порядку.
5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. виконавчого
директора ПФЛ Бальчоса М. В.
ІІІ. Слухали:
Інформацію члена Ревізійної комісії ПФЛ Грищенко Л. В. та в. о. президента
ПФЛ Лавренка М. М. «Про підсумки перевірки фінансової діяльності ПФЛ за період з
1 січня 2009 року по 30 жовтня 2009 року».
На виконання постанов Центральної Ради від 25 вересня 2009 року № 30 та
від 29 жовтня 2009 року № 35, керуючись повноваженнями, визначеними пунктом
1 статті 22 Статуту ПФЛ, та у порядку статті 65 Господарського кодексу України,
Постановили:
1. Інформацію члена Ревізійної комісії ПФЛ Грищенко Л. В. та в. о. президента ПФЛ
Лавренка М. М. – взяти до відома.
2. Неконтрольовані витрати грошових коштів понад суми, передбаченої кошторисом
витрат і надходжень ПФЛ у сезоні 2009-2010 років, є зловживання службовим
становищем президентом ПФЛ Сиротою С. А. в частині управління фінансами
ПФЛ.
3. Відсторонити Сироту С. А. від виконання обов’язків президента Об’єднання
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» до розгляду справи
на позачерговій Конференції ПФЛ.
4. Призначити першого віце-президента ПФЛ Лавренка М. М. виконуючим обов’язки
президента Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга
України» строком до позачергової Конференції ПФЛ.
5. Роботу Комісії з перевірки фінансової діяльності ПФЛ вважати виконаною.
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6. Рекомендувати Ревізійній комісії ПФЛ продовжити більш детальну перевірку
надходжень та витрат за статтями кошторису ПФЛ у сезоні 2009-2010 років та
надати детальний звіт на розгляд Центральній Раді до 17 грудня 2009 року з
подальшим поданням позачерговій Конференції ПФЛ.
7. Призначити позачергове засідання Центральної Ради на 17 грудня 2009 року, де
заслухати звіт і пропозиції Ревізійної комісії ПФЛ та визначити дату і порядок
денний позачергової Конференції в установленому Статутом ПФЛ порядку.
8. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. президента
ПФЛ Лавренка М. М.
ІV. Слухали:
Інформацію
виконуючого
обов’язки
виконавчого
директора
ПФЛ
Бальчоса М. В. «Про зміни та доповнення до Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України».
Постановили:
1. Інформацію виконуючого обов’язки виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. –
взяти до відома.
2. Проект змін та доповнень до Статуту Об’єднання футбольних
«Професіональна футбольна ліга України» – прийняти за основу.

клубів

3. Клубам розглянути проект змін та доповнень до Статуту Об’єднання футбольних
клубів «Професіональна футбольна ліга України» і строком до 15 листопада 2009
року надати пропозиції до Адміністрації ПФЛ.
4. Адміністрації ПФЛ:
а) доопрацювати проект змін та доповнень до Статуту Об’єднання футбольних
клубів «Професіональна футбольна ліга України» з урахуванням пропозицій
клубів і присутніх на засіданні та надати Центральній Раді і Виконавчому
комітету ФФУ для узгодження;
б) надати узгоджений Виконавчим комітетом ФФУ проект змін та доповнень до
Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга
України» позачерговій Конференції Професіональної футбольної ліги для
затвердження.
5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконуючого
обов’язки виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В.
V. Різне.
1. Слухали:
Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про злісне ухилення ФК
«Дніпро-75» від сплати другої частини заявкового внеску».
Постановили:
Рекомендувати Дисциплінарному комітетові ПФЛ розглянути питання та
прийняти рішення відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ щодо несплати
футбольним клубом «Дніпро-75» другої частини заявкового внеску на участь у
змаганнях сезону 2009-2010 років.
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2. Слухали:
Інформацію в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про клопотання ФК
«Динамо» Хмельницький надати безповоротну благодійну допомогу на лікування
футболістів, які отримали тяжкі травми, що загрожують життю, в результаті ДТП під
час поїздки на матч Кубка України 18 липня 2009 року».
Постановили:
Надати ФК «Динамо» Хмельницький безповоротну благодійну допомогу у сумі
50000 гривень на лікування футболіста, який отримав тяжкі травми, що загрожують
життю, в результаті ДТП під час поїздки на матч Кубка України 18 липня 2009 року.

