ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № 24
Центральної Ради Професіональної футбольної ліги
м. Київ,
пров. Музейний, 2б

28 грудня 2010 року
Початок роботи 11-00 год.

Порядок денний
1. Про звернення до Федерації футболу України з вимогою про скликання
позачергового Конгресу ФФУ у відповідності до пункту 1 статті 16 Статуту ФФУ.
2. Про внесення до порядку денного позачергового Конгресу ФФУ питання про
недовіру Г. М. Суркісу та припинення його повноважень президента ФФУ,
керівника та члена Виконкому і Президії ФФУ.
3. Про діяльність Робочої групи з розроблення проекту Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед команд Професіональної футбольної ліги сезону 20112012 років.
4. Про проходження клубами ПФЛ процедури атестації на участь у змаганнях
сезону 2011-2012 років.
5. Про підсумки роботи ТОВ «Ліга Футбол» у 2010 році та його подальшу діяльність.
І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про звернення до Федерації
футболу України з вимогою про проведення позачергового Конгресу ФФУ у
відповідності до пункту 1 статті 16 Статуту ФФУ».
Обговоривши події, внаслідок яких не відбувся ХІІ Конгрес ФФУ,
Постановили:
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. У порядку пунктів 1.1. та 1.4. статті 7, пункту 1 статті 16 Статуту ФФУ офіційно
звернутися до Федерації футболу України з вимогою про скликання
позачергового Конгресу ФФУ.
3. Після визначення Виконавчим комітетом ФФУ дати проведення позачергового
Конгресу ФФУ, провести в установлені Статутом ФФУ строки засідання
Центральної Ради ПФЛ, де обрати делегатів на позачерговий Конгрес ФФУ.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Бальчоса М. В.
ІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про внесення до порядку
денного Позачергового Конгресу ФФУ питання про недовіру Г. М. Суркісу та
припинення його повноважень президента ФФУ, керівника Виконкому та члена
Президії ФФУ».
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Постановили:
5. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
6. Звернутися до позачергового Конгресу ФФУ з пропозицією внести до порядку
денного питання про недовіру Г. М. Суркісу та припинення його повноважень
президента ФФУ, керівника Виконкому та члена Президії ФФУ.
7. Адміністрації ПФЛ розробити та надіслати всім клубам ПФЛ, які подали до
ФФУ клопотання про набуття колективного членства, методичний лист щодо
складання звернення до ФФУ стосовно надання запрошень на позачерговий
Конгрес представникам клубів-кандидатів у порядку пункту 5 статті 6 Статуту
ФФУ.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Бальчоса М. В.
ІII. Слухали:
Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. «Про діяльність
Робочої групи з розроблення проекту Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 років».
Постановили:
9. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
10. Узагальнити пропозиції Робочої групи та надіслати їх клубам у термін до
15 січня 2011 року.
11. Звернутися до Виконкому ФФУ з пропозицією скасувати дію пунктів 6, 7
статті 29 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
ПФЛ сезону 2010-2011 років.
12. Провести опитування клубів ПФЛ стосовно участі команд U-19 цих клубів у
Кубку Ліги сезону 2011-2012 років.
13. Звернутися до керівництва Прем’єр-ліги з пропозицією розглянути під час
розроблення проекту Регламенту на наступний сезон питання щодо:
1. - проведення плей-офф між командою, що посяде 14 місце у змаганнях серед
команд Прем’єр-ліги та командою, що посяде третє місце у змаганнях
серед команд першої ліги;
2. - проведення Кубку Ліги сезону 2011-2012 років у новому форматі за участі
команд U-19 клубів Прем’єр-ліги.
14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора
ПФЛ Макарова С. Д.
ІV. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про проходження клубами ПФЛ
процедури атестації на участь у змаганнях сезону 2011-2012 років»
Постановили:
15. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
16. ФК «Нива» Тернопіль у термін до 20 січня 2011 року усунути встановлені
Комітетом з атестування футбольних клубів недоліки.
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17. Провести спільну нараду з представниками Комітету з атестування
футбольних клубів, керівництва ПФЛ та клубів, що претендують отримати
право на участь у змаганнях серед команд клубів ПФЛ стосовно приведення їх
діяльності у відповідність до критеріїв атестування футбольних клубів України.
18. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Бальчоса М. В.
V. Слухали:
Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Хіміча І. І. «Про підсумки роботи
ТОВ «Ліга Футбол» у 2010 році та його подальшу діяльність».
Постановили:
19. Інформацію директора ТОВ «Ліга Футбол» Хіміча І. І. – взяти до відома.
20. Визнати роботу ТОВ «Ліга Футбол» в частині проведення телетрансляцій
матчів першої ліги та організації телевізійної передачі «Футбольний код»
задовільною.
21. Звернути увагу ТОВ «Ліга Футбол» на необхідність активізації роботи зі
створення єдиного пулу комерційних прав та пошуку титульного спонсора.
22. ТОВ «Ліга Футбол» до 15 лютого 2011 року подати на розгляд Центральної
Ради кошторис надходжень та витрат на перше півріччя 2011 року.
23. Закінчити реєстрацію договору з ТОВ «Прем’єр-ліга» щодо випуску спільного
журналу «Профі Футбол». Разом з ТОВ «Прем’єр-ліга» підготувати річний і
місячний кошторис даного проекту та бізнес-план його подальшого розвитку.
24. Провести переговори з НТКУ «Перший національний» щодо продовження
телетрансляцій матчів першої ліги та виробництва телевізійної передачі
«Футбольний код» протягом весняної частини першості сезону 2010-2011
років.
25. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора
ПФЛ Макарова С. Д.

