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ПОСТАНОВА
ЧЕРГОВОЇ ХХVІІ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ФУТБОЛЬНОЇ ЛІГИ
27 червня 2019 року
11:00

провулок Лабораторний,7а
Конференц-зал, 3 поверх, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Про мандатну комісію Чергової ХХVІІ Конференції ПФЛ
Постановили:
Затвердити мандатну комісію з перевірки повноважень делегатів Чергової
ХХVІІ Конференції ПФЛ у складі:
–

Гаврилюк Микола Іванович, заступник директора ФК «Волинь» Луцьк;

–

Заліський Андрій Степанович, офіцер безпеки клубу ФК «Калуш» Калуш;

–

Андрієшин Дмитро Михайлович, директор клубу ФК «Нива» Тернопіль.
Про секретаря Чергової ХХVІІ Конференції ПФЛ
Постановили:

Затвердити секретаря для ведення, перевірки та підпису протоколу Чергової
ХХVІІ Конференції ПФЛ: Різниченка Олександра Івановича, директора ФК «ОболоньБровар» м. Київ.
Про лічильну комісію Чергової ХХVІІ Конференції ПФЛ
Постановили:
Затвердити лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні на
Черговій ХХVІІ Конференції ПФЛ у складі:
– Корольський Сергій Володимирович, директор ФК «Енергія» Нова Каховка;
– Мирний Максим Васильович, заступник директора ФК «Нікополь» Нікополь;
– Барановський Роман Миколайович, заступник голови правління ФК «Чайка»
П.Борщагівка.
Про повноваження делегатів Чергової ХХVІІ Конференції ПФЛ
Постановили:
На підставі доповіді мандатної комісії підтвердити повноваження 27 делегатів з
правом голосу, які зареєструвалися на Чергову ХХVІІ Конференцію ПФЛ.
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Про затвердження порядку денного
Чергової ХХVІІ Конференції ПФЛ
1. Про затвердження підсумків проведення Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів ПФЛ та нагородження лауреатів сезону 2018/19.
2. Звіт аудиторської компанії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за
період з 01.07.2018 по 31.05.2019 рік.
3. Про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі
складу ПФЛ.
4. Про затвердження складу учасників та формату проведення Чемпіонатів
України з футболу серед команд клубів першої та другої ліг сезону 2019/20.
5. Про затвердження кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2019/20.
6. Про затвердження Договору про організацію і проведення змагань серед
команд клубів ПФЛ на сезони 2019/20, 2020/21, 2021/2022.
7. Про затвердження Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів ПФЛ сезону 2019/20.
8. Про затвердження плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів ПФЛ сезону 2019/20.
9. Різне.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Слухали:
Про затвердження підсумків проведення Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів ПФЛ та нагородження лауреатів сезону 2018/19 з одночасною
демонстрацією присутнім на Конференції презентаційного ролика на телевізійному
екрані.
Постановили:
1.1. Доповідь президента ПФЛ С. Д. Макарова «Про затвердження підсумків
проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ та
нагородження лауреатів сезону 2018/19» – взяти до відома.
1.2. У порядку підпункту 5.3 статті 12 Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» підсумки Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19 – затвердити.
1.3. У порядку підпункту 6.14 статті 5 Статуту Об’єднання футбольних клубів
«Професіональна футбольна ліга України» та підпункту 3.2. Статуту Громадська
спілка «Українська асоціація футболу» підсумки Всеукраїнських змагань з
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19 – надати Виконкому УАФ на
розгляд і остаточне затвердження.
1.4. Повторно звернутись до Виконкому УАФ з проханням розглянути питання
розширення УПЛ до 16 команд, а також запросити на засідання керівників клубів
ПФЛ, які подали заявку на участь у змаганнях ПЛ, і надати можливість висловити
свою думку щодо кількості команд у ПЛ.
1.5. У порядку пункту 3 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів ПФЛ сезону 2018/19 нагородити:
– чемпіона першої ліги, команду «Дніпро-1» Дніпро – перехідним призом ПФЛ,
футболістів та офіційних осіб – золотими медалями;
– футболістів та офіційних представників срібного призера першої ліги, команди
«Колос» Ковалівка – срібними медалями;
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– футболістів та офіційних представників бронзового призера першої ліги,
команди «Волинь» Луцьк – бронзовими медалями.
1.6. У порядку пункту 4 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів ПФЛ сезону 2018/19 нагородити:
– чемпіона другої ліги, команду «Кремінь» Кременчук – перехідним призом ПФЛ,
футболістів та офіційних представників – золотими медалями;
– футболістів та офіційних представників срібного призера другої ліги, команди
«Минай» Закарпаття – срібними медалями;
– футболістів та офіційних представників бронзового призера другої ліги,
команди «Черкащина-Академія» Білозір’я – бронзовими медалями;
– футболістів та офіційних представників бронзового призера другої ліги,
команди «Металург» Запоріжжя – бронзовими медалями.
1.7. У порядку статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд
клубів ПФЛ сезону 2018/19 затвердити результати голосування про визначення
лауреатів сезону 2018/19 та нагородити призами ПФЛ у номінаціях:
– «Найкращий тренер першої ліги» – Михайленко Дмитро Станіславович,
СК «Дніпро-1» Дніпро;
– «Найкращий тренер другої
ФК «Кремінь» Кременчук;

ліги»

–

Столовицький

Ігор

Михайлович,

– «Найкращий футболіст першої ліги» – Кожанов Денис Станіславович,
ФК «Волинь» Луцьк;
– «Найкращий футболіст другої ліги» – Гегедош Роберт Володимирович,
ФК «Минай» Закарпаття;
– «Найкращий бомбардир першої ліги» – Куліш Станіслав Костянтинович,
СК «Дніпро-1» Дніпро;
– «Найкращий бомбардир другої ліги» – Бойко Олексій Васильович, ФК «Мир»
Горностаївка.
1.8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.

2. Слухали:
Звіт аудиторської компанії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за період
з 01.07.2018 по 31.05.2019 рік.
Постановили:
2.1. Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. – взяти до відома.
2.2. У відповідності до пункту 5.10 статті 12 Статуту ПФЛ звіт ПрАТ «Аудиторська
фірма «Де Візу» про фактичні результати виконання узгоджених процедур у
формі перевірки виконання кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон
2018/19 за період з 01.07.2018 по 31.05.2019 (додається) – затвердити.
2.3. Звіт ПрАТ «Аудиторська фірма «Де Візу» щодо підтвердження фінансової
звітності на останню дату балансу (додається) – затвердити.
2.4. Адміністрації ПФЛ не пізніше 10.07.2019 року надати клубам звіт по фактичному
використанню коштів згідно з кошторисом надходжень та витрат сезону 2018/19.
2.5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д. та головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С.
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3. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про отримання клубами членства
в ПФЛ, вихід і виключення клубів зі складу ПФЛ, зміну назви клубу/команди» з
одночасною демонстрацією присутнім на Конференції презентаційного ролика на
телевізійному екрані.
Постановили:
3.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
3.2. У відповідності до пунктів 1.2 та 2.1 статті 10 Статуту ПФЛ:
3.2.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю
«Спортивний клуб «Дніпро-1» м. Дніпро (код ЄДРПОУ 41204120) у ПФЛ,
як клубу, який за підсумками змагань у першій лізі здобув право увійти до
складу ПЛ.
3.2.2. Виключити команду «Дніпро-1» зі змагань серед команд клубів першої
ліги.
3.3. У відповідності до пунктів 1.2 та 2.1 статті 10 Статуту ПФЛ:
3.3.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Колос» с. Ковалівка (код ЄДРПОУ 39845640) у ПФЛ,
як клубу, який за підсумками змагань у першій лізі здобув право увійти до
складу ПЛ.
3.3.2. Виключити команду «Колос» зі змагань серед команд клубів першої ліги.
3.4. У відповідності до пункту 1.1. статті 10 та пункту 1.11 статті 7 Статуту ПФЛ:
3.4.1. Припинити членство Громадської організації «Футбольний клуб «Мир»
с. Горностаївка (код ЄДРПОУ 37352950) у ПФЛ, як клубу, який подав
письмову заяву про добровільний вихід зі складу ПФЛ.
3.4.2. Виключити команду «Мир» зі змагань серед команд клубів другої ліги.
3.5. У відповідності до пунктів 2.4 та 2.2 статті 10 Статуту ПФЛ:
3.5.1. Виключити Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Суми» м. Суми (код ЄДРПОУ 37186368) у ПФЛ за вчинення дій, що
суперечать положенням Кодексу Етики і Чесної гри та підривають
авторитет УАФ та ПФЛ, а також як клуб, якому відмовлено у видачі
Атестату УАФ на право участі у змаганнях з футболу серед команд
професіональних клубів.
3.5.2. Виключити команду «Суми» зі змагань серед команд клубів першої ліги.
3.6. У порядку пункту 4 статті 12 Статуту ПФЛ залишити команди «Буковина»
Чернівці та «Нікополь» Нікополь у складі учасників другої ліги.
3.7. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.7.1. Надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Арсенал (Київ)» м. Київ (код ЄДРПОУ 14917504).
3.7.2. Включити команду «Арсенал» Київ до складу учасників змагань серед
команд клубів першої ліги.
3.7.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Арсенал (Київ)» м. Київ право голосу на Черговій ХХVІІ Конференції ПФЛ з
моменту ухвалення даного рішення.
3.8. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.8.1. Надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Чорноморець» м. Одеса (код ЄДРПОУ 37422268).
3.8.2. Включити команду «Чорноморець» до складу учасників змагань серед
команд клубів першої ліги.
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3.8.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Чорноморець» м. Одеса право голосу на Черговій ХХVІІ Конференції
ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
3.9. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.9.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Альянс» с. Липова
Долина Сумська область (код ЄДРПОУ 42803066).
3.9.2. Включити команду «Альянс» до складу учасників змагань серед команд
клубів другої ліги.
3.9.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Альянс» с. Липова Долина право голосу на Черговій ХХVІІ Конференції
ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
3.10. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.10.1.Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «ВПК-АГРО» с. Вишневе
Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 41760268);
3.10.2.Включити команду «ВПК-АГРО» до складу учасників змагань серед
команд клубів другої ліги.
3.10.3.Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«ВПК-АГРО» с. Вишневе право голосу на Черговій ХХVІІ Конференції
ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
3.11. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.11.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Громадській
організації «Вишгородське спортивне товариство «Футбольний клуб
«Діназ» м. Вишгород Київська область (код ЄДРПОУ 25822683).
3.11.2.Включити команду «Діназ» Вишгород до складу учасників змагань серед
команд клубів другої ліги.
3.11.3.Надати Громадській організації «Вишгородське спортивне товариство
«Футбольний клуб «Діназ» м. Вишгород право голосу на Черговій ХХVІІ
Конференції ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
3.12. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.12.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Ужгород» м. Ужгород
(код ЄДРПОУ 42751275);
3.12.2. Включити команду «Ужгород» до складу учасників змагань серед команд
клубів другої ліги.
3.12.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Ужгород» м. Ужгород право голосу на Черговій ХХVІІ Конференції ПФЛ
з моменту ухвалення даного рішення.
3.13. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.13.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Рух» м. Львів
(код ЄДРПОУ 42791687), як правонаступнику учасника змагань
громадської організації «Футбольний клуб «Рух» Винники (код ЄДРПОУ
40257014).
3.13.2. Включити команду «Рух» Львів до складу учасників змагань серед
команд клубів першої ліги.
3.13.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Рух» м. Львів право голосу на Черговій ХХVІІ Конференції ПФЛ з моменту
ухвалення даного рішення.
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3.14. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.14.1.Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Комунальному
закладу фізичної культури і спорту «Футбольний клуб «Нікополь»
м. Нікополь (код ЄДРПОУ 42351236), як правонаступнику учасника
змагань громадської організації «Футбольний клуб «Нікополь» м. Нікополь
(код ЄДРПОУ 41697377).
3.14.2.Включити команду «Нікополь» Нікополь до складу учасників змагань
серед команд клубів другої ліги.
3.14.3.Надати Комунальному закладу фізичної культури і спорту «Футбольний
клуб «Нікополь» м. Нікополь право голосу на Черговій ХХVІІ Конференції
ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення.
3.15. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:
3.15.1.Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Реал» Фарма» (код
ЄДРПОУ 41280966), як правонаступнику учасника змагань Товариства з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Реал» Фарма» (код
ЄДРПОУ 39614514).
3.15.2.Включити команду «Реал Фарма» Одеса до складу учасників змагань
серед команд клубів другої ліги.
3.15.3.Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Реал» Фарма» право голосу на Черговій ХХVІІ Конференції ПФЛ з
моменту ухвалення даного рішення.
3.16.Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.

4. Слухали:
Інформацію спортивного директор ПФЛ Мороза Є.В. «Про затвердження складу
учасників та формату проведення Чемпіонатів України з футболу серед команд
клубів першої та другої ліг сезону 2019/20» з одночасною демонстрацією присутнім
на Конференції презентаційного ролика на телевізійному екрані.
Постановили:
4.1. Затвердити склад учасників чемпіонату України з футболу серед клубів першої
ліги сезону 2019/20 у кількості 16 команд:
№ п/п Назва команди
1.

«Авангард» Краматорськ

2.

«Агробізнес» Волочиськ

3.

«Арсенал» Київ

4.

«Балкани» Зоря

5.

«Волинь» Луцьк

6.

«Гірник-Спорт» Горішні Плавні

7.

«Інгулець» Петрове

8.

«Кремінь» Кременчук

9.

«Металіст 1925» Харків

10.

«Миколаїв» Миколаїв

11.

«Минай» Закарпаття
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12.

«Оболонь-Бровар» Київ

13.

«Прикарпаття» Івано-Франківськ

14.

«Рух» Львів

15.

«Черкаська Академія» Білозір’я

16.

«Чорноморець» Одеса
Постановили:

4.2. Склад та кількість учасників групи «А»:
Група А
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назва команди
«Буковина» Чернівці
«Верес» Рівне
«Діназ» Вишгород
«Калуш» Калуш
«Нива» Вінниця
«Нива» Тернопіль
«Оболонь Бровар-2» Буча
«Поділля» Хмельницький
«Полісся» Житомир
«Реал Фарма» Одеса
«Ужгород» Ужгород
«Чайка» П. Борщагівка

4.3. Затвердити склад та кількість 23 команд учасників чемпіонату України з футболу
серед клубів другої ліги сезону 2019/20 по територіальному принципу:
№
Група А
№
Група Б
п/п
п/п
Назви команди
Назви команди
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Буковина» Чернівці
«Верес» Рівне
«Діназ» Вишгород
«Калуш» Калуш
«Нива» Вінниця
«Нива» Тернопіль
«Оболонь Бровар-2» Буча
«Поділля» Хмельницький
«Полісся» Житомир
«Ужгород» Ужгород
«Чайка» П. Борщагівка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«Авангард-2» Краматорськ
«Альянс» Липова Долина
«ВПК-Агро» Шевченківка
«Гірник» Кривий Ріг
«Енергія» Нова Каховка
«Кристал» Херсон
«Миколаїв-2» Миколаїв
«Металург-Запоріжжя» Запоріжжя
«Нікополь» Нікополь
«Реал Фарма» Одеса
«Таврія» Сімферополь
«Чорноморець-2» Одеса

4.4. Затвердити наступний формат змагань серед команд клубів ПФЛ у сезоні
2019/20:
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4.4.1. Чемпіонат України серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20
проводиться в 2 (два) кола – «осінь»–«весна» за круговою системою – по одному
матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги.
4.4.2. Чемпіонат України серед команд клубів другої ліги сезону 2019/20
проводиться в 3 (три) кола – «осінь»–«весна» за круговою системою – по одному
матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги, календар
третього кола визначається за підсумками перших двох.
4.5.У сезоні 2019/20 дозволити команді «Авангард» Краматорськ, яка знаходиться на
території проведення операції об’єднаних сил (Донецька область), проведення
«домашніх» матчів на стадіоні «Авангард» місто Краматорськ, за дотримання
наступних умов:
4.5.1. не пізніше, ніж за 10 днів до початку кожного «домашнього» матчу
клуб-господар зобов’язаний розпочати перемовини з представниками клубу
гостей з питань погодження проїзду офіційної делегації і організованих
вболівальників (за наявності) клубу гостей територією Донецької області в обох
напрямках, програми перебування у місті, де проходить матч, проживання,
тренувань тощо;
4.5.2. за 3 дні до початку кожного «домашнього» матчу сезону клуб-господар
зобов’язаний надати клубу гостей офіційні листи від правоохоронних органів
міста (області) щодо гарантій забезпечення безпеки до, під час та після матчу (у
т. ч. стосовно супроводження офіційної делегації клубу гостей по території
Донецької області в обох напрямках, до готелю, на тренування, охорони під час
перебування в місті, на тренуванні, у готелі тощо).
4.5.3. У випадку, якщо клуб-господар забезпечує дотримання умов, зазначених у
п. 4.5.1. та п 4.5.2. даного рішення, клуб гостей несе відповідальність за неявку
на матч згідно із Регламентом змагань і Дисциплінарними правилами ФФУ.
4.6. У випадку неможливості забезпечення (через ситуацію в зоні операції об’єднаних
сил у Донецькій області) клубом-господарем дотримання умов п. 4.5. даного
рішення, команда «Авангард» (клуб-господар) проводить «домашній» матч на
«нейтральному» стадіоні з числа внесених до реєстру УАФ і несе
відповідальність за неявку на матч згідно із Регламентом змагань і
Дисциплінарними правилами ФФУ.
4.7. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д. та фахівця з питань інфраструктури та безпеки змагань ПФЛ
Жданова Г.В.

5. Слухали:
Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. «Про затвердження
кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2019/20».
Постановили:
5.1. Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. – взяти до відома.
5.2. Статтю «Оплата послуг по запобіганню матчів з фіксованим результатом» у сумі
240 тис. грн. – виключити.
5.3. Кошторис надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2019/20 з урахуванням пропозицій
та доповнень – затвердити.
5.4.Встановити розмір річного заявкового грошового внеску клубу за участь у
змаганнях сезону 2019/20 ( з урахуванням виключеної статті витрат):
5.4.1. Перша ліга – 232 000,00 (двісті тридцять дві тисячі) гривень, за умови
кількості команд першої ліги – 16.
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5.4.2. Друга ліга – 116 00,00 (сто шістнадцять тисяч) гривень, за умови кількості
команд другої ліги – 23.
5.5. Встановити термін сплати клубами ПФЛ річного заявкового грошового внеску до
заявки команди на участь у змаганнях сезону 2019/20. У разі не сплати команда
клубу-боржника до заявки не допускається
5.6. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д. та головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С.

6. Слухали:
Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю.Л. «Про
затвердження Договору про організацію і проведення змагань серед команд клубів
ПФЛ на сезони 2019/20, 2020/21, 2021/2022».
Постановили:
6.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. – взяти до відома.
6.2. Договір про організацію і проведення змагань серед команд клубів ПФЛ на
сезони 2019/20, 2020/21, 2021/22 – затвердити та надати Виконавчому комітетові
УАФ на затвердження.
6.3. Уповноважити президента ПФЛ Макарова С.Д. підписати затверджений Договір
від імені ПФЛ.
6.4.Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.

7. Слухали:
Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про затвердження
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону
2019/20».
Постановили:
7.1. Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. – взяти до відома.
7.2. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону
2019/20 з урахуванням пропозицій та доповнень – затвердити в цілому та у
порядку п. 5.1. статті 5 Статуту ПФЛ надати Виконкому УАФ на розгляд та
остаточне затвердження.
7.3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.

8. Слухали:
Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про затвердження планукалендаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону
2019/20».
Постановили:
8.1. Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. – взяти до відома.
8.2. План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ
сезону 2019/20 з урахуванням пропозицій та доповнень – затвердити та у
порядку п. п.5 та 5.1. статті 5 Статуту ПФЛ та п. 1 розділу V «Договору про
організацію і проведення змагань серед команд ПФЛ», укладеного між ПФЛ і
УАФ, надати Виконкому УАФ на розгляд та остаточне затвердження.
8.3. Провести жеребкування календаря Чемпіонатів першої та другої ліги сезону
2019/20 до початку процедури заявки команд клубів, але не пізніше 10 липня
2019 року.
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8.4. Визначити базовим днем першого туру Чемпіонатів першої та другої ліги сезону
2019/20 – 27 липня 2019 року.
8.5. Визначити базовим днем попереднього етапу розіграшу Кубку України з футболу
сезону 2019/20 – 07 серпня 2019 року .
8.6. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ
Макарова С. Д.

