ПОСТАНОВА
ХХІІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПФЛ
м. Київ

26 червня 2013 року

І. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни та
доповнення до Статуту ОФК «Професіональна футбольна ліга
України».
Постановили:
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. Статут Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга України» у новій редакції – затвердити з
урахуванням пропозицій делегатів ХХІІ Конференції.
3. Доручити президентові ПФЛ Бальчосу М. В. підписати Статут
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга
України».
4. Адміністрації ПФЛ у відповідності до законодавства України
зареєструвати у державних органах влади Статут Об’єднання
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» у
новій редакції та направити клубам ПФЛ.
5. Клубам ПФЛ у трьохмісячний термін з дня отримання Статуту
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга
України» у новій редакції привести свої статути у відповідність до
його вимог.
6. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на
виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д.
ІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни у
складі Центральної Ради ПФЛ».
Постановили:
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. Постанову Центральної Ради від 6 липня 2012 року № 9 в частині
виведення зі складу Центральної Ради ПФЛ директора ФК
«Нива» Вінниця Касанова Пашу Намазовича – затвердити.
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3. Постанову Центральної Ради від 17 липня 2012 року № 11 в
частині виведення зі складу Центральної Ради ПФЛ президента
ФК «Львів» Львів Грисьо Ярослава Антоновича – затвердити.
4. Постанову Центральної Ради від 20 червня 2013 року № 6 в
частині виведення зі складу Центральної Ради ПФЛ віцепрезидента ФК «Буковина» Чернівці Королянчука Валерія
Степановича – затвердити.
5. Постанову Центральної Ради від 26 червня 2013 року № 7 в
частині виведення зі складу Центральної Ради ПФЛ президента
ФК «Одеса» ОдесаПродаєвича Андрія Валентиновича–
затвердити.
ІІІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про підсумки
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних
клубів сезону 2012-2013 років».
Постановили:
1. Доповідь президента ПФЛ М. В. Бальчоса «Про підсумки
Всеукраїнських
змагань
з
футболу
серед
команд
професіональних клубів Професіональної футбольної ліги сезону
2012-2013 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
2012-2013 років – затвердити та надати Виконкому ФФУ на
розгляд та остаточне затвердження.
3. Основними напрямами подальшої роботи ПФЛ визначити:
3.1. Розроблення та вжиття заходів стосовно стабілізації
фінансово-економічної ситуації у клубах:
З метою впровадження сучасних технологій ведення справ у
клубах Адміністрації ПФЛ вжити заходів щодо:
3.1.1. Створення робочої групи із залученням до її складу
провідних фахівців з маркетингу та фінансовоекономічних питань для вивчення досвіду стосовно
організації роботи клубів в умовах ринкової економіки.
3.1.2. Комерціалізації організації змагань серед команд клубів
ПФЛ як єдиний дієвий спосіб виходу з фінансової кризи та
збереження Ліги.
3.1.3. Співробітництва з професіональними (у тому числі
іноземними) маркетинговими компаніями з метою пошуку
та відбору партнерів змагань у першій і другій лігах.
3.1.4. Подальшого розвитку бренду ПФЛ.
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3.1.5. Позиціонування футболу як важливої складової індустрії
відпочинку та розваг.
3.1.6. Використання сучасних маркетингових технологій для
створення бренду, привабливого для глядачів та
комерційних партнерів.
3.1.7. Подальшого проведення прямих телетрансляцій матчів
змагань серед команд клубів ПФЛ з метою розширення
аудиторії глядачів та підвищення привабливості змагань
для комерційних партнерів
3.2. Подальша розбудова спортивної інфраструктури клубів,
приведення до сучасних технічних характеристик стадіонів,
футбольних полів та інших спортивних споруд:
З метою приведення спортивних інфраструктур клубів у
відповідність до статутних та регламентних норм ФІФА, УЄФА, ФФУ
та ПФЛ, а також вимог Положення «Про атестацію футбольних
клубів України 1-ої та 2-ої ліг» Адміністрації ПФЛ:
3.2.1. Вжити заходів стосовно проведення до кінця 2013 року
моніторингу стану спортивних інфраструктур клубів ПФЛ.
3.2.2. На підставі результатів моніторингу розробити концепцію
приведення інфраструктур клубів у відповідність до
вказаних норм протягом 2013-2016 років.
3.3. Впровадження
заходів,
направлених
на
протидію
можливого розвитку тенденцій поширення негативних явищ
корупційного характеру в системі футболу на території
України:
З метою впровадження дієвих правових засад, спрямованих на
створення превентивних умов для запобігання та протидії
досягненню фіксованих (договірних) результатів та інших
корупційних правопорушень у змаганнях з футболу в Україні у
відповідності до законодавства УкраїниАдміністрації ПФЛ у термін
до лютого 2014 рокурозробити програму протидії можливому
розвитку тенденцій поширення негативних явищ корупційного
характеру в системі футболу на території України, де визначити
основні заходи:
3.3.1. Участь у підготовці заходів, спрямованих на консолідацію
зусиль з органами державної влади, правоохоронними
органами,
системою
футболу,
громадськістю
та
забезпечення комплексного підходу у попередженні та
боротьбі з корупцією у футболі.
3.3.2. Участь у підготовці пропозицій до законодавства України
щодо протидії корупційним проявам у футболі, а також
можливість розроблення на основі законопроекту «Про
запобігання
і
протидію
досягненню
фіксованих
(договірних)
результатів
та
іншим
корупційним
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правопорушенням у футболі» проекту Закону України
стосовно боротьби з проявами корупції у спорті.
3.3.3. Розроблення і впровадження навчальних програм для
навчання цільових груп (керівників клубів, тренерів, інших
осіб, які працюють або задіяні у футболі) з метою
підвищення рівня їх обізнаності та усвідомлення ризиків
договірних матчів і незаконних ставок у футболі, а також
систем інформування суспільства про проблеми корупції
у футболі.
3.3.4. Вжиття заходів з формування нетерпимості усіх клубів, їх
керівників, тренерів, інших осіб, які працюють або задіяні
у футболі, а також негативного ставлення суспільства до
корупційних
та
інших
неспортивних
проявів
у
футбольному середовищі.
3.3.5. Запровадження інформаційної бази про осіб, яких
притягнуто до відповідальності за вчинення дій,
спрямованих на досягнення фіксованих (договірних)
результатів та інших корупційних правопорушень у
футболі.
3.3.6. Підготовка та проведення семінару спільно з
Національним центральним бюро Інтерполу з питань
корупції у футболі.
3.4. Безпека та забезпечення громадського порядку під час
змагань з футболу:
Зважаючи на необхідність створення умов для більш
ефективного забезпечення дотримання безпеки та громадського
порядку в місцях проведення змагань з футболу серед команд
професіональних клубів, а також попередження проявів усіх форм
насильства, протиправних вчинків та расизму, у тому числі
забезпечення у даному контексті співробітництва між державними
органами,
організаторами
та
громадськими
організаціями
Адміністрації ПФЛ у термін до грудня 2013 року розробити план
організації заходів з безпеки та громадського порядку під час
змагань, де передбачити:
3.4.1. Співпрацю з профільними комітетами Верховної Ради
України щодо прийняття Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» (щодо
забезпечення громадського порядку та безпеки до, під
час та після проведення футбольних матчів).
3.4.2. Введення
до
штату
футбольних
клубів
ПФЛ
уповноважених з питань безпеки та правопорядку, а
також забезпечення їх навчання.
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3.4.3. Проведення паспортизації стадіонів клубів на предмет
реалізації заходів з безпеки та громадського порядку під
час змагань з футболу.
3.4.4. Запровадження уніфікованої системи стюардінгу на
стадіонах футбольних клубів ПФЛ.
3.4.5. Створення єдиного реєстру стюардів футбольних клубів
ПФЛ.
3.4.6. Проведення теоретичних та практичних семінарів за
тематикою «Концепція безпеки та правопорушень у
клубах ПФЛ під час змагань».
3.4.7. Проведення
систематичної
роботи
з
клубами,
фанатськими об’єднаннями та глядачами з питань
забезпечення громадського порядку та безпеки під час
змагань, у тому числі шляхом впровадження особистої
відповідальності кожного вболівальника.
3.4.8. Більш чітке визначення обов’язків служб безпеки клубів,
стюардів, а також спеціальних суб’єктів забезпечення
громадського порядку та безпеки до, під час та після
проведення футбольних матчів.
Звернутися доорганів законодавчої та виконавчої влади України з
пропозицією щодо розроблення змін до законодавства в частині
державної підтримки професіонального футболу, у тому числі
введення податкових пільг для футбольних клубів, засновниками
яких є юридичні та фізичні особи, які утримують клуби та
інвестують кошти у розвиток футболу.
Продовжити співпрацю з ФФУ та регіональними федераціями з
поєднання зусиль стосовно розвитку професіонального та
аматорського футболу з метою створення економічної та
інфраструктурної основи для залучення аматорських команд до
складу ПФЛ, особливо в західних областях.
Сприяти налагодженню співпраці клубів першої та другої ліг зі
ЗМІ з метою підвищення інформованості вболівальників про стан
справ у клубах.
Узгодити Постанову Центральної Ради від 20 червня 2013 року
№ 6 у частині призначення ТОВ «Ліга Футбол» маркетинговим
партнером ПФЛ на сезон 2013-2014 років.
Доручити ТОВ «Ліга Футбол»:
8.1. Продовжити діяльність стосовно реалізації комерційних прав
ПФЛ.
8.2. Забезпечити періодичну звітність перед органами управління
ПФЛ щодо своєї діяльності.
Президентові ПФЛ Бальчосу М. В. забезпечити розроблення
плану виконання цієї постанови та реалізацію його виконання.
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10.Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента
ПФЛ Бальчоса М. В.
ІV. Слухали:
Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
ПФЛ за період з 1 липня 2012 року по 31 травня 2013 року.
Постановили:
1. У відповідності до пункту 5.11 статті 12 Статуту ПФЛ звіт
Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за
період з 1 липня 2012 року по 31 травня 2013 року – затвердити
(додається).
2. З метою виконання положень статті 11 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
рекомендувати керівництву ПФЛ по закінченню поточного
фінансового року 2013-2014 скласти баланс активів та пасивів
об’єднання.
3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на
керівника відділу фінансового забезпечення та звітності ПФЛ
Мамченко О. І.
V. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про підготовку
та проведення звітно-виборної Конференції ПФЛ у 2014 році».
Постановили:
1. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.
2. Провести звітно-виборну Конференцію ПФЛ після закінчення
сезону 2013-2014 років.
3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на
Макарова С. Д.
VІ. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса
нагородження лауреатів сезону 2012-2013 років».

М.

В.

«Про

Постановили:
1.

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.

2.

В порядку пункту 6 статті 14 Регламенту Всеукраїнських змагань
з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років
визначити лауреатами сезону 2012-2013 років у номінаціях:
– «Кращий тренер» –
ФК «Сталь» Алчевськ;

Волобуєв

Анатолій

Іванович,

– «Кращий арбітр» – Кривоносов Микола Олександрович,
м. Київ;
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– «Кращий футболіст» – Кузнецов
ФК «Севастополь» Севастополь;

Сергій

Сергійович,

– «Кращий бомбардир» – Кузнецов
ФК «Севастополь» Севастополь;

Сергій

Сергійович,

– Переможець конкурсу «Чесна гра» – ФК «Севастополь»
Севастополь.
3.

Нагородити лауреатів сезону призами ПФЛ.
VІІ. Слухали:

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про
затвердження складів учасників чемпіонатів України серед команд
клубів першої та другої ліг сезону 2013-2014 років».
Постановили:
1.

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома.

2.

У відповідності до пунктів 1.1 та 3 статті 10 Статуту ПФЛ
припинити членство у ПФЛ ТОВ «Футбольний клуб
«Кримтеплиця» смт. Молодіжне.

3.

У відповідності до пункту 7 статті 51 Регламенту Всеукраїнських
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013
роківвиключити команду «Кримтеплиця» зі змагань серед
команд клубів першої ліги.

4.

У відповідності до пункту 10 статті 51 Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ
сезону 2012-2013 роківфутболістам, які мають трудові контракти
з ТОВ «Кримтеплиця» смт. Молодіжне, надати статус «вільний
агент» без компенсації.

5.

У відповідності до пункту 8 статті 23 Статуту ПФЛ вивести зі
складу Центральної Ради віце-президента ФК «Кримтеплиця»
Молодіжне Васильєва Володимира Олександровича.

6.

Склад учасників чемпіонату України серед команд клубів першої
ліги сезону 2013-2014 років – затвердити:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва клубу
«Сталь» Алчевськ
«Олександрія» Олександрія
«Буковина» Чернівці
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка
«Миколаїв» Миколаїв
«Авангард» Краматорськ
«Зірка» Кіровоград
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Суми» Суми
«Геліос» Харків
«Олімпік» Донецьк
«Титан» Армянськ
«Полтава» Полтава
«Динамо-2» Київ
«Десна» Чернігів
«УкрАгроКом» Головківка
«Нива» Тернопіль

7.

У зв’язку зі зменшенням кількості команд клубів першої ліги
Центральній Раді ПФЛ переглянути та затвердити кошторис
надходжень та витрат ПФЛ у сезоні 2013-2014 років.

8.

Склад учасників чемпіонату України серед команд клубів
другоїліги сезону 2013-2014 років – затвердити:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

9.

Назва команд
«Арсенал» Біла Церква
«Шахтар» Свердловськ
«Тернопіль» Тернопіль
«Славутич» Черкаси
«Скала» Стрий
«Реал Фарма» Овідіопіль
«Шахтар-3» Донецьк
«Карлівка» Карлівка
«Кремінь» Кременчук
«Мир» Горностаївка
«Гірник» Кривий Ріг
«Сталь» Дніпродзержинськ
«Енергія» Нова Каховка
«Гірник-Спорт» Комсомольськ
«Макіїввугілля» Макіївка
«Оболонь-Бровар» Київ
«Енергія» Миколаїв
«Кристал» Херсон
«Динамо» Хмельницький

Адміністрації ПФЛ внести відповідні змінидо проекту
РегламентуВсеукраїнських змагань з футболу серед команд
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клубів ПФЛта Плану-календаря сезону 2013-2014 роківта надати
Виконкому ФФУ на затвердження:
9.1. Пункт 3 статті 13 РегламентуВсеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014
роківвикласти у наступній редакції: «Команди першої ліги,
що посіли п’ятнадцяте та шістнадцяте місця, переходять
до другої ліги».
9.2. Пункт 4 статті 13 РегламентуВсеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014
роківвикласти у наступній редакції: «Команди другої ліги,
що посіли перше, друге, третє та четверте місця,
переходять до першої ліги за умови дотримання ними
вимог цього Регламенту та наявності атестата, який надає
право участі у змаганнях серед команд клубів першої ліги».
9.3. Пункт 8 статті 13 РегламентуВсеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014
роківвикласти у наступній редакції: «У випадку, якщо
команда другої ліги, що посіла одне з перших чотирьох
місць, відмовляється від переходу до першої ліги або у
відповідного клубу відсутній атестат, який надає право
участі у змаганнях серед команд клубів першої ліги, право
на перехід до першої ліги отримує команда, що посіла у
підсумковій таблиці п’яте місце, за умови, що відповідний
клуб має атестат на право участі у змаганнях серед
команд клубів першої ліги».
10. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на
виконавчого директора ПФЛ Макарова С. Д.
VІІ. У різному:
Жеребкування календаря Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд першої ліги сезону 2013-2014 років.
Постановили:
Підсумки жеребкування календаря Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд першої ліги сезону 2013-2014 років –
затвердити (матеріали додаються).

