ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА
XVIII КОНФЕРЕНЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ
«ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ»
ПОСТАНОВА
м. Суми, вул. Гагаріна, 9,
конференц-зал стадіону «Ювілейний»

20 червня 2009 року
Початок роботи: 11-00 год.

Заслухавши та обговоривши доповідь президента ПФЛ Сироти С. А. «Про
підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних клубів
Професіональної футбольної ліги сезону 2008-2009 років» XVIII Конференція ПФЛ –
В І Д З Н А Ч А Є:
протягом минулого сезону виконано певну роботу з подальшого розвитку
професіонального футболу в Україні;
удосконалено систему управління ПФЛ шляхом перегляду штатної структури
ПФЛ, збільшення кількісного складу та розширення представництва президентів
першої та другої ліг у Центральній Раді і надання їй додаткових повноважень
вирішувати питання оперативного управління змаганнями, за рахунок чого клуби
отримали більш широкий доступ до прийняття рішень стосовно проведення змагань;
утворено Антикризову раду ПФЛ, що сприяє реалізації заходів та комерційних
проектів, спрямованих на подолання кризових явищ в економічній і фінансовій
сферах країни;
підвищено організаційний рівень проведення змагань шляхом стабілізації
календаря та приведення до сучасних європейських норм положень Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних клубів сезону
2009-2010 років (далі Регламент змагань);
утворено Експертно-консультативну комісію ПФЛ, що сприяє поліпшенню рівня
арбітражу та інспектування у ході змагань;
зросла спортивна конкурентоспроможність багатьох клубів, що значно
загострило боротьбу команд за провідні місця в турнірних таблицях;
відновлено діяльність Дочірнього підприємства ПФЛ «ФУТБОЛ ПРОФІ», що
сприяло впровадженню трансляції матчів з використанням засобів мережі Інтернет,
утворенню відео-студії з виробництва документальних фільмів про діяльність ПФЛ і
клубів, а також докладаються зусилля стосовно визначення Генерального та інших
спонсорів змагань під егідою ПФЛ;
спільно з Дочірнім підприємства ПФЛ «ФУТБОЛ ПРОФІ» упроваджено Кубок
ПФЛ з метою подальшої популяризації футболу та виявлення найближчого резерву
для національних збірних команд;
реконструйовано стадіони багатьох клубів ПФЛ, виконано значну роботу з
приведення інфраструктури спортивних арен, де виступають команди першої і другої
ліг, у відповідність до регламентних норм;
приведено у відповідність
Дисциплінарного комітету ПФЛ.
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Водночас XVІІІ Конференція відзначає недоліки, що не дають повною мірою
реалізувати наявний потенціал для всебічного розвитку професіонального футболу в
структурі ПФЛ, а саме:
неналежне виконання клубами (2 – першої ліги та 13 другої ліги) вимог
Положення про атестацію футбольних клубів України, а також постанов ІІІ Звітновиборної Конференції та Центральної ради ПФЛ особливо в частині кадрових й
адміністративних, інфраструктурних та фінансових критеріїв;
недостатня взаємодія ФФУ з ПФЛ стосовно постанов органів управління ПФЛ з
мінімізації критеріїв атестування футбольних клубів, зменшення фінансового тиску в
умовах фінансово-економічної кризи в Україні;
недостатній рівень контролю з боку Адміністрації ПФЛ та подання зворотної
інформації від багатьох клубів стосовно стану роботи з приведення у відповідність
регламентним нормам спортивних споруд;
відсутність надання методичної допомоги клубам з розвитку дитячо-юнацького
клубного футболу та недостатня співпраця з відповідними комітетами ФФУ;
недостатня ефективність заходів з удосконалення організаційної та фінансовоекономічної структури клубів, передбачених Антикризовою радою ПФЛ;
відсутність взаємодії з Прем’єр-лігою з ключових питань розвитку
професіонального футболу та впровадження спільних комерційних проектів;
випадки порушень регламентних норм з боку офіційних осіб клубів, а також
недисциплінованої поведінки футболістів під час та після матчів;
низька ефективність співпраці із Всеукраїнською футбольною профспілкою
«Футбол України» в частині методичного супроводу укладання колективних договорів
у клубах.
Зважаючи на вищевказане, XVІІІ Конференція Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України»
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Доповідь президента ПФЛ С. А. Сироти «Про підсумки Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд професіональних клубів Професіональної футбольної ліги
сезону 2008/2009 років» – взяти до відома.
2. У порядку підпункту 5.3 статті 12 Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України, підсумки Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд професіональних клубів Професіональної футбольної ліги
сезону 2008/2009 років – затвердити.
3. Основними напрямами роботи ПФЛ у сезоні 2009-2010 років визначити:
3.1.

Безумовне і послідовне виконання основних напрямів роботи, визначених ІІІ
Звітно-виборною Конференцією ПФЛ, постанов Центральної Ради особливо в
частині стабілізації фінансово-економічного становища клубів і подальшого
підвищення їх конкурентоспроможності у змаганнях.

3.2.

Підвищення ефективності діяльності ПФЛ для створення умов щодо
стабілізації та покращення фінансового становища, удосконалення спортивної
інфраструктури, створення належних умов підготовки кваліфікованого резерву
в клубах.

3.3.

Посилення контролю та підвищення відповідальності клубів за безумовне
виконання вимог Положення про атестацію футбольних клубів України, а також
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постанов ІІІ Звітно-виборної Конференції та Центральної ради ПФЛ у ході
атестування на отримання права участі у змаганнях серед команд
професіональних клубів.
3.4.

Продовжити діяльність Антикризової Ради ПФЛ з питань планування та
координації нагальних організаційних та фінансово-економічних питань в
умовах кризових явищ в Україні, втілення заходів з розв’язання питань
стабілізації фінансового становища та вдосконалення інфраструктури клубів.

3.5.

Співпраця з ФФУ, органами місцевого самоврядування з питань проведення
спільних виїзних засідань органів управління ПФЛ, ФФУ та керівників місцевих
органів з проблем розвитку професіонального футболу.

3.6.

Налагодження взаємовигідних стосунків з Прем'єр-лігою з питань розроблення
і впровадження спільних програм розвитку професіонального футболу в
Україні.

3.7.

Вжиття заходів стосовно розвитку співпраці адміністрації ПФЛ, клубів, фанклубів та правоохоронних органів з питань дотримання правопорядку до, під
час та після матчів.

3.8.

Посилення відповідальності за порушення регламентних норм з боку офіційних
осіб клубів, а також недисциплінованої поведінки футболістів до, під час та
після матчів

3.9.

Подальше удосконалення роботи з питань популяризації професіонального
футболу, діяльності ПФЛ і клубів серед широких верств населення через
засобами масової інформації.

3.10. Розроблення заходів з реалізації пропозицій делегатів стосовно:
а) пункту 22 статті 20 Регламенту змагань у частині визначення строку
перебування молодих футболістів (1990-1991 р. н.) у складі команд не менше
трьох років, починаючи з сезону 2010-2011 років;
б) утворення Ради тренерів та проведення її засідання до 10 липня 2009 року;
в) розроблення та узгодження календаря змагань з тренерами команд;
г) проведення спільних семінарів тренерів та арбітрів;
д) узгодження позицій з ФФУ стосовно спірних питань з арбітражу та атестування
професіональних клубів;
е) розроблення механізмів стосовно:
– оцінювання клубами арбітражу матчів у ході змагань серед команд клубів
ПФЛ;
– визначення десятки кращих арбітрів у першій та другій лігах, які проводили
матчі серед команд ПФЛ, встановлення грошових бонусів для них і порядку
їх виплат;
– призначення представників ПФЛ у регіонах і визначення їх повноважень.
4. Адміністрації ПФЛ розробити план заходів з виконання постанови XVІІІ
Конференції ПФЛ і надати Центральній Раді для затвердження.
5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. та в. о. виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І.
ІІ. Слухали:
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Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни у
складі Дисциплінарного комітету ПФЛ».
Постановили:
1. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. Вивести зі складу Дисциплінарного комітету ПФЛ Григорчука Ігоря Леонідовича –
президента ФК «Коростень» Коростень.
3. Обрати до складу Дисциплінарного комітету ПФЛ Васильєва Дениса Євгеновича –
генерального директора юридичної агенції «Васильєв і партнери».
ІІІ. Слухали:
Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І. «Про нагородження
лауреатів сезону 2008/2009 років».
Постановили:
1. Інформацію в. о. виконавчого директора ПФЛ Голуба Р. І. – взяти до відома.
2. Визначити лауреатами сезону 2008/2009 років у номінаціях:
– «Кращий тренер» – Максимов Юрій Вільович, головний тренер ФК «Оболонь»
Київ;
– «Кращий арбітр» – Арановський Євген Анатолійович, м. Київ;
– «Кращий футболіст» – Піщур Олександр Віталійович, ФК «Волинь» Луцьк;
– «Кращий бомбардир» – Піщур Олександр Віталійович, ФК «Волинь» Луцьк;
– «Переможець конкурсу «Чесна гра» – ФК «Сталь» Алчевськ.
3. Нагородити лауреатів сезону призами ПФЛ.
ІV. Слухали:
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни та
доповнення до Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна
ліга України».
Постановили:
1. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. Зміни та доповнення до Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України» – затвердити.
3. Статут Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України»
в новій редакції – затвердити.
4. Адміністрації ПФЛ:
4.1

виконати процедуру реєстрації Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» у новій редакції в установленому
законодавством порядку;

4.2

надіслати клубам нову редакцію Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» до 10 липня 2009 року.
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5. Клубам ПФЛ внести відповідні зміни та доповнення до своїх статутів протягом
двох місяців з дня отримання нової редакції Статуту Об’єднання футбольних
клубів «Професіональна футбольна ліга України.
6. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В.
V. Слухали:
Звіт аудитора Лахно Т. А. «Про підсумки аудиторської перевірки фінансової
діяльності ПФЛ в період з 16 грудня 2008 року по 31 травня 2009 року».
Постановили:
Звіт аудитора Лахно Т. Р. «Про підсумки аудиторської перевірки фінансової
діяльності ПФЛ в період з 16 грудня 2008 року по 31 травня 2009 року» – затвердити.
VІ. Слухали:
Інформацію відповідального секретаря
затвердження постанов Центральної Ради».

ПФЛ

Бальчоса

М.

В.

«Про

Постановили:
1. Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. У порядку пунктів 2, 7 статті 22 Статуту ПФЛ затвердити постанову Центральної
Ради від 26 травня 2009 року в частинах:
2.1 обрання до складу Ради другої ліги Опрі Олександра Тимофійовича –
президента ФК «Нафком» Бровари та Онула Миколу Леонідовича –
президента ФК «Зірка» Кіровоград на вакантні місця клубів «Коростень»
Коростень, «Дніпро» Черкаси, що втратили членство в ПФЛ.
2.2 збільшення кількісного складу до 19 осіб і представництва президентів
футбольних клубів та обрання до Центральної Ради:
а) Гельштейна Олександра Матвійовича – президента ФК «Геліос» м. Харків;
б) Продаєвича
Овідіополь;

Андрія

Валентиновича

–

президента

ФК

«Дністер»

м.

в) Ревуцького Анатолія Миколайовича – президента ФСК «Прикарпаття» м.
Івано-Франківськ;
г) Каплуна Петра Матвійовича – президента ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ;
д) Недяка Андрія Дмитровича – президента ФК «Кремінь» Кременчук.
3. У зв’язку з переходом ФК «Оболонь» Київ до складу учасників Прем’єр-ліги
вивести зі складу Центральної Ради Алімова Олександра Івановича – першого
віце-президента ФК «Оболонь» Київ.
4. Обрати до складу Центральної Ради Кіндзерського Юрія Івановича – президента
ФК «Львів» Львів, що увійшов до ПФЛ.
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5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на відповідального
секретаря ПФЛ Бальчоса М. В.
VІІ. У різному
слухали:
Інформацію Президента ПФЛ Сироти С. А.:
1. Про звернення клубів стосовно зміни пункту 8 Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги в
сезоні 2009-2010 років у частині складання календаря змагань.
Постановили:
Пункт 8 статті 13 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд
клубів Професіональної футбольної ліги в сезоні 2009-2010 років викласти у такій
редакції:
«Календар змагань складається на підставі жеребкування команд».
2. Жеребкування команд для складання Календаря змагань на сезон 2009-2010
років.
Постановили:
Результати жеребкування команд першої ліги сезону 2009-2010 роки
затвердити. (Матеріали додаються).

3. Про заяви ТОВ ФК "Львів" і ТОВ ФК "Харків" із клопотанням щодо членства
в ПФЛ.
Постановили:
3.1 Керуючись пунктом 4 статті 12 Статуту ПФЛ та у порядку підпункту 1.3 статті 6
Статуту ПФЛ ввести до складу ПФЛ ТОВ ФК "Львів" як клуб, що за підсумками
сезону 2008-2009 років вийшов зі складу Прем’єр-ліги у порядку, визначеному
Регламентом змагань.
3.2 Надати ТОВ ФК "Харків", який за підсумками сезону 2008-2009 років вийшов зі
складу Прем’єр-ліги, можливість виконати умови вступу до ПФЛ, визначені у
статтях 6, 9 Статуту, пункті 11 статті 6 та пункті 11 статті 8 Регламенту
змагань.
3.3 У разі виконання ТОВ ФК "Харків" пункту 3.2 даної постанови у термін до 05
липня 2009 року, Центральній Раді ПФЛ розглянути питання щодо членства
клубу в ПФЛ.
4. Про клопотання клубів про перенесення строків сплати заявкових внесків
для участі у змаганнях сезону 2009-2010 років.
Постановили:
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4.1 Перенести кінцевий термін сплати клубами гарантійних внесків щодо участі у
змаганнях сезону 2009-2010 років з 20 червня 2009 року на 5 липня 2009 року.
4.2 У разі несплати гарантійного внеску команда клубу 6 липня 2009 року
автоматично виключається зі складу учасників змагань 2009-2010 років.
5. Про невиконання окремими клубами постанов Центральної Ради,
Дисциплінарного комітету та вимог Регламенту Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги України в
сезоні 2008-2009 років про сплату заявкових та обов'язкових грошових
внесків.
Постановили:
5.1 Установити кінцевий термін 5 липня 2009 року для сплати клубами
заборгованості за сезон 2008-2009 років у частині заявкових та обов'язкових
грошових внесків, установлених Центральною Радою, Дисциплінарним
комітетом та вимогами Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд
клубів
Професіональної
футбольної
ліги
України
сезону
2008-2009 років.
5.2 У разі несплати заборгованості Центральній Раді розглянути питання щодо
виключення клубів зі складу учасників змагань 2009-2010 років.

