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ПОСТАНОВА 

ЧЕРГОВОЇ ХХVІІІ КОНФЕРЕНЦІЇ  

ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ФУТБОЛЬНОЇ ЛІГИ  

                   
21 серпня 2020 року      провулок Лабораторний,7а  
11:00        Конференц-зал, 3 поверх, м. Київ 

 

І. ОБРАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ. 

 

1.1. Обрання Головуючого. 

 

Вирішили: у порядку статті 17 Статуту ПФЛ обрати Головуючим Чергової ХХVІІІ 

Конференції ПФЛ делегата Різниченка Олександра Івановича. 

 

1.2.Обрання Мандатної комісії. 

 

Вирішили: у порядку ч.5.6. ст. 12 Статуту ПФЛ обрати склад Мандатної комісії для перевірки 

повноважень делегатів у кількості трьох делегатів у наступному складі: Жданов Сергій 

Геннадійович, Корольський Сергій Володимирович, Прима Дмитро Анатолійович. 

 

1.3.Обрання секретаря для ведення та перевірки протоколу. 

 

Вирішили: обрати у порядку ч.5.6. ст. 12 Статуту ПФЛ секретарем для ведення та перевірки 

протоколу Конференції делегата Недяка Андрія Дмитровича. 

 

1.4.Обрання Лічильної комісії. 

 

Вирішили: у порядку ч.5.6. ст. 12 Статуту ПФЛ обрати склад Лічильної комісії для проведення 

підрахунку голосів делегатів у кількості трьох делегатів у наступному складі: Тихий Андрій 

Ігорович, Іванов Антон Володимирович, Мирний Максим Васильович. 

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕЛЕГАТІВ ТА 

КВОРУМУ КОНФЕРЕНЦІЇ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ.  

 

2.1. Інформація Мандатної комісії щодо встановлення повноважень делегатів та кворуму 

Конференції . 

 
Слухали: голову Мандатної комісії Приму Дмитра Анатолійовича, який доповів про кількість 

повноважних делегатів (32 делегатів), що свідчить про наявність кворуму ХХVІІІ Конференції 

ПФЛ (визначеного ч.6. ст. 12 Статуту ПФЛ) для прийняття рішень з усіх питань порядку 

денного. 

 
Відповідно до ч. 6 ст. 12 Статуту ПФЛ Конференція має кворум та є повноважною 

приймати рішення з будь-яких питань порядку даної Конференції.  
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2.2. Затвердження протоколу Лічильної комісії № 1 «Про обрання голови та секретаря 

Лічильної комісії». 

 

Вирішили: затвердити протокол Лічильної комісії № 1 «Про обрання голови та секретаря 

Лічильної комісії». 

 

ІІІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 

 

Вирішили: затвердити порядок денний ХХVІІІ Конференції ПФЛ у наступній редакції: 

 

1. Звіт Президента ПФЛ про роботу за період з 27.06.2019 по 20.08.2020 р. 

2. Звіт аудиторської компанії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за період з 

01.07.2019 р. по 15.08.2020 р. 

3. Про підтвердження недовіри Президенту ПФЛ. 

4. Про затвердження підсумків проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед 

команд клубів ПФЛ та нагородження лауреатів сезону 2019/20. 

5. Про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі 

складу ПФЛ. 

6. Про затвердження складу учасників  та формату проведення Чемпіонатів України з 

футболу серед команд клубів першої та другої ліг сезону 2020/21. 

7. Про затвердження кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2020/21. 

8. Про Договір про організацію та проведення змагань  серед команд клубів ПФЛ  на 

сезон 2020/21. 

9. Про Договір на передачу комерційних прав від УАФ до ПФЛ на сезон 2020/21. 

10. Про затвердження  Регламенту  Всеукраїнських змагань  з футболу серед команд 

клубів ПФЛ сезону 2020/21. 

11. Про затвердження плану-календаря  Всеукраїнських змагань  з футболу серед команд 

клубів ПФЛ  сезону 2020/21. 

12. Про Статут ПФЛ в новій редакції. 

13. Різне. 

 

ІV. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 

1. Звіт Президента ПФЛ про роботу за період з 27.06.2019 по 20.08.2020 р. 

Вирішили: зняти питання з розгляду у зв’язку із відсутністю Президента ПФЛ Макарова С.Д. 

 

2. Звіт аудиторської компанії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за період з 

01.07.2019 по 15.08.2020. 

Вирішили: 

2.1. Інформацію Різниченка О.І. – взяти до відома. 

2.2. У порядку статті 12 Статуту ПФЛ затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АКСІОМА КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38730605) для проведення аудиторської 

перевірки фінансово-господарської діяльності ПФЛ за період з 01.07.2019 по 15.08.2020 

2.3. У відповідності до пункту 5.10 статті 12 Статуту ПФЛ ТОВ «Аудиторська фірма 

«АКСІОМА КОНСАЛТИНГ ГРУП» здійснити аудит про фактичні результати виконання 

узгоджених процедур у формі перевірки виконання кошторису надходжень та витрат ПФЛ на 

сезон 2019/20 за період з 27.06.2019 по 20.08.2020 надати на розгляд наступної Конференції 

ПФЛ. 

2.4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ Каденка О.В 

 

3. Про підтвердження недовіри Президенту ПФЛ. 

Вирішили:  

3.1.У порядку статті 21 Статуту ПФЛ: 

3.1.1. Підтвердити висловлення недовіри та відсторонення Макарова Сергія Дмитровича від 

виконання обов’язків президента ПФЛ в зв’язку з недовірою абсолютної більшості клубів, 

висловленою Радою Ліг ПФЛ 05 серпня 2020 року. 
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3.1.2. Задовільнити заяву Президента Макарова Сергія Дмитровича про відставку та 

звільнити його з 21.08.2020 з посади Президента ПФЛ згідно вимог чинного законодавства 

України (п.1 статті 38 Кодексу Законів про працю України). 

3.2. Звернутися до Конгресу УАФ та Виконавчого комітету УАФ із проханням виключити 

Макарова С.Д. зі складу членів Виконавчого комітету УАФ у зв’язку з його звільненням з 

посади Президента ПФЛ. 

3.3. У порядку статті 12, п.5 статті 20, п. 3 ст. 21 Статуту ПФЛ підтвердити з 22.08.2020 

повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Президента ПФЛ Каденка Олександра 

Валентиновича з 22.08.2020 на період до дати проведення Конференції, на якій обиратиметься 

новий Президент ПФЛ, на підставі рішення Ради Ліг ПФЛ від 05 серпня 2020 року. 

3.4. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань, а саме: включити до реєстру відомості про зміну керівника ПФЛ  та 

визначити тимчасовим виконуючим обов’язки Президента ПФЛ Каденка Олександра 

Валентиновича та визначити його особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи без 

обмежень. 

3.5. Уповноважити Каденка Олександра Валентиновича внести відповідні зміни до ЄДР, в тому 

числі підготувати необхідні документи, підписати та подати заяву про державну реєстрацію 

змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інші необхідні 

документи відповідно до чинного законодавства України, вчинити інші юридичні та фактичні 

дії з питань зміни відомостей про особу, що має права вчиняти дії від імені ПФЛ. 

3.6. У порядку статі 12, статті 14 та статті 15 Статуту ПФЛ призначити позачергову 

Конференцію ПФЛ із застосуванням при її проведенні процедур та норм, що стосуються Звітно-

виборної Конференції ПФЛ. Визначити датою проведення 29 вересня 2020 року, час початку 

11-00, місце проведення: зал засідань 3-й поверх, адреса: провулок Лабораторний, 7А, м. Київ. 

Затвердити проект порядку денного Позачергової Звітно-виборної Конференції ПФЛ: 

1) Про обрання Президента ПФЛ. 

2) Про Статут ПФЛ в новій редакції. 

3) Про Договір на передачу комерційних прав від УАФ до ПФЛ на сезони 2020/21, 

2021/2022, 2022/2023 

4) Різне. 

3.7. Адміністрації ПФЛ у триденний термін направити клубам ПФЛ повідомлення про 

проведення 29 вересня 2020 року Позачергової Звітно-виборної Конференції ПФЛ, а також 

проект порядку денного. 

3.8. У разі виникнення ситуації (запровадження карантинних обмежень), що унеможливлює 

проведення Позачергової Звітно-виборної конференції, доручити Раді ліг призначити нову дату 

та місце проведення Конференції з дотриманням норм Статуту ПФЛ. 

3.9. Уповноважити головуючого та секретаря Конференції підписати даний протокол. 

3.10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на тимчасово виконуючого обов’язки 

президента ПФЛ Каденка О.В. 

 

4. Про затвердження підсумків проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед 

команд клубів ПФЛ та нагородження лауреатів сезону 2019/20. 

Вирішили: 

4.1. Доповідь т.в.о.президента ПФЛ О. В. Каденка про затвердження підсумків проведення 

Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ та нагородження лауреатів сезону 

2019/20 взяти до відома. 

4.2. 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 2019/20 – затвердити. 

4.3.  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 2019/20 – надати Виконкому УАФ на розгляд і остаточне затвердження. 
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4.4.  У порядку пункту 3 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 

клубів ПФЛ сезону 2019/20 нагородити: 

–  чемпіона першої ліги, команду «Минай» Закарпаття Ужгород – перехідним призом ПФЛ,  

футболістів та офіційних осіб – золотими медалями; 

–  футболістів та офіційних представників срібного призера першої ліги, команди «Рух» 

Львів – срібними медалями; 

–  футболістів та офіційних представників бронзового призера першої ліги, команди 

«Інгулець» Петрове – бронзовими медалями. 

4.5. У порядку статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 

ПФЛ сезону 2019/20 затвердити результати голосування про визначення лауреатів сезону 

2019/20 та нагородити призами ПФЛ у номінаціях:  

– «Найкращий тренер першої ліги» – Лавриненко Сергій Дмитрович, ФК «Інгулець» 

Петрове;  

– «Найкращий футболіст першої ліги» – Ніка Сітчунаву, ФК «Інгулець» Петрове; 

– «Найкращий бомбардир першої ліги» – Кожанов Денис Станіславович, ФК «Інгулець» 

Петрове. 

4.6. У порядку статті 12 Статуту ПФЛ визначити лауреатів та нагородити призами найкращі 

прес-служби сезону 2019/20 ПФЛ у номінаціях: 

– «Найкращий сайт» – Перша ліга ФК «Чорноморець»; Друга ліга ФК «Гірник»;  

– «Найкращі мультимедіа» – Перша ліга ФК «Рух»; Друга ліга ФК «Енергія»; 

– «Прогрес року» – Перша ліга ФК «Кремінь»; Друга ліга ФК «Чайка». 

Спеціальний традиційний приз, започаткований ПФЛ у 2016 році, «Премію  

ім. Сергія Панасюка», за багаторічне служіння футболу серед журналістів, які висвітлюють 

турніри та діяльність ПФЛ України – отримав спортивний журналіст  

Ю. Назаркевич.  

4.7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ  

Каденка О.В.  

 

5. Про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі 

складу ПФЛ 

Вирішили: 

5.1. Інформацію члена Робочої групи з питань підготовки та проведення Конференції  

Гречко Ю.Л.  – взяти до відома.  

5.2. У відповідності до пунктів 1.2 та 2.1 статті 10 Статуту ПФЛ: 

5.2.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 

«Минай» Закарпаття м. Ужгород (ідентифікаційний код 41919632) у ПФЛ, як клубу, який за 

підсумками змагань у першій лізі здобув право увійти до складу ПЛ. 

5.2.2. Виключити команду «Минай» зі змагань серед команд клубів першої ліги. 

5.3. У відповідності до пунктів 1.2 та 2.1 статті 10 Статуту ПФЛ: 

5.3.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Рух» 

м. Львів (ідентифікаційний код 42507014) у ПФЛ, як клубу, який за підсумками змагань у 

першій лізі здобув право увійти до складу ПЛ. 

5.3.2. Виключити команду «Рух» зі змагань серед команд клубів першої ліги. 

5.4. У відповідності до пунктів 1.2 та 2.1 статті 10 Статуту ПФЛ: 

5.4.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 

«Інгулець» с. Петрове (ідентифікаційний код 38844227) у ПФЛ, як клубу, який за підсумками 

змагань у першій лізі здобув право увійти до складу ПЛ. 

5.4.2. Виключити команду «Інгулець» зі змагань серед команд клубів першої ліги. 

 5.5. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

5.5.1. Надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 

«Чернігів» м. Чернігів (ідентифікаційний код  41425343). 

5.5.2. Включити команду «Чернігів» Київ до складу учасників змагань серед команд клубів 

другої ліги. 
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5.5.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Чернігів» м. 

Чернігів право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного 

рішення. 

5.6. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

5.6.1. Надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 

«Карпати» м. Галич (ідентифікаційний код  42983709). 

5.6.2. Включити команду «Карпати» до складу учасників змагань серед команд клубів другої 

ліги. 

5.6.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Карпати» м. 

Галич право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного 

рішення. 

5.7. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

5.7.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Футбольний клуб «Перемога» м. Дніпро (ідентифікаційний код  41804708). 

5.7.2. Включити команду «Перемога» до складу учасників змагань серед команд клубів другої 

ліги та зобов’язати їх сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 15000 грн. 

5.7.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Перемога» м. 

Дніпро право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного 

рішення. 

5.8. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

5.8.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Футбольний клуб «Рубікон» м. Київ (ідентифікаційний код 41193643); 

5.8.2. Включити команду «Рубікон» до складу учасників змагань серед команд клубів другої 

ліги. 

5.8.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Рубікон» м. Київ 

право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного рішення. 

5.9. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

5.9.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального Комунальному підприємству 

«Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» Черкаської міської ради» (ідентифікаційний код 

22805342). 

5.9.2. Включити команду «Дніпро» до складу учасників змагань серед команд клубів другої 

ліги. 

5.9.3. Надати Комунальному підприємству «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» 

Черкаської міської ради» право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту 

ухвалення даного рішення. 

5.10. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

5.10.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Футбольний клуб «Яруд» м. Маріуполь (ідентифікаційний код 41832316); 

5.10.2. Включити команду «Яруд» до складу учасників змагань серед команд клубів другої ліги. 

5.10.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Яруд» м. 

Маріуполь право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного 

рішення. 

5.11. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

5.11.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Футбольний клуб «Метал» м. Харків (ідентифікаційний код  43285931); 

5.11.2. Включити команду «Метал» до складу учасників змагань серед команд клубів другої 

ліги. 

5.11.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Метал» м. Харків 

право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного рішення. 

5.12. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

5.12.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Громадській організації 

«Футбольний клуб «Епіцентр» с. Дунаївці Хмельницька область (ідентифікаційний код 

43731024); 

5.12.2. Включити команду «Епіцентр» до складу учасників змагань серед команд клубів другої 

ліги. 
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5.12.3. Надати Громадській організації «Футбольний клуб «Епіцентр» с. Дунаївці Хмельницька 

область право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного 

рішення. 

5.13. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ; 

5.13.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Клуб професійного футболу «Карпати» м. Львів (ідентифікаційний код 

31805003). 

5.13.2. Включити команду «Карпати» Львів до складу учасників змагань серед команд клубів 

другої ліги. 

5.13.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Клуб професійного футболу 

«Карпати» м. Львів право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення 

даного рішення. 

5.14. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:  

5.14.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Публічному акціонерному 

товариству «Рівненський народний клуб «Верес» м. Рівне  

(ідентифікаційний код 43584706), як правонаступнику учасника змагань товариства з 

обмеженою відповідальності «Футбольний клуб «Верес» Рівне (код ЄДРПОУ 34418437). 

5.14.2. Включити команду «Верес» Рівне до складу учасників змагань серед команд клубів 

першої ліги. 

5.14.3. Надати Публічному акціонерному товариству «Рівненський народний клуб «Верес» м. 

Рівне (ідентифікаційний код 43584706) право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ з 

моменту ухвалення даного рішення. 

5.15. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:  

5.15.1.Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ФК «Кремінь» м. Кременчук (ідентифікаційний код 43673502), як 

правонаступнику Комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб 

«Кремінь» м. Кременчук (ідентифікаційний код 26457843). 

5.15.2.Включити команду «Кремінь» Кременчук до складу учасників змагань серед команд 

клубів першої ліги. 

5.15.3.Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Кремінь»  

м. Кременчук право голосу на Черговій ХХVІІІ Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного 

рішення. 

5.15. У порядку п.4 статті 12 Статуту ПФЛ: 

5.16.1. Взяти до відома інформацію про зміну назви клубу з  «Гірник» Кривий ріг 

(ідентифікаційний код 33576285) на назву «Кривбас 2020» Кривий Ріг (ідентифікаційний код 

33576285). 

5.16.2. Інформацію щодо зміни назви команди врахувати при затвердженні даною 

Конференцією складу та кількості учасників чемпіонату України серед команд клубів другої 

ліги сезону 2020/21. 

5.17. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ  

Каденка О.В. 

 

Слухали: інформацію Мандатної комісії про зміну кількості делегатів Конференції ПФЛ з 

правом голосу з моменту прийняття рішення з питання 5 порядку денного. З даного моменту 

загальна кількість делегатів з правом голосу становить 38. 

 

6. Про затвердження складу учасників  та формату проведення Чемпіонатів України з 

футболу серед команд клубів першої та другої ліг сезону 2020/21. 

Вирішили: 

6.1. Затвердити склад учасників чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги сезону 

2020/21 у кількості 16 команд: 

№ 

п/п 
Назва команди 

1. «Авангард» Краматорськ 
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2. «Альянс Липова Долина 

3. «Агробізнес» Волочиськ 

4. «Верес» Рівне 

5. «Волинь» Луцьк 

6. «ВПК-Агро» Магдалинівка 

7. «Гірник-Спорт» Горішні Плавні 

8. «Кремінь» Кременчук 

9. «Кристал» Херсон 

10. «Металіст 1925» Харків 

11. «Миколаїв» Миколаїв 

12. «Нива» Тернопіль 

13. «Оболонь» Київ 

14. «Полісся» Житомир 

15. «Прикарпаття» Івано-Франківськ 

16. «Чорноморець» Одеса 

 

6.2. Затвердити склад та кількість учасників чемпіонату України з футболу серед клубів другої 

ліги сезону 202/21 по територіальному принципу: 

№ 

п/п 
Група А 

Назви команди 

№ 

п/п 
Група Б 

Назви команди 

1. «Буковина» Чернівці 1. «Металург» Запоріжжя 

2. «Волинь-2» Луцьк 2. «Балкани» Зоря 

3. «Діназ» Вишгород 3. «Кривбас 2020» Кривий Ріг 

4. «Епіцентр» Дунаївці 4. «Дніпро» Черкаси 

5. «Калуш» Калуш* 5. «Енергія» Нова Каховка 

6. «Карпати» Галич 6. «Миколаїв-2» Миколаїв 

7. «Нива» Вінниця 7. «Метал» Харків 

8. «Оболонь -2» Буча 8. «Нікополь» Нікополь 

9. «Поділля» Хмельницький 9. «Перемога» Дніпро 

10. «Рубікон» Київ 10. «Реал Фарма» Одеса 

11. «Ужгород» Ужгород 11. «Таврія» Сімферополь 

12. «Чайка» П. Борщагівка 12. «Яруд» Маріуполь 

13. «Чернігів» Чернігів 13. «ФК «Черкащина» 

14. «Карпати» Львів   

 

*у разі, якщо у термін до 25.08.2020 року до 15.00 ФК «Калуш» Калуш письмово підтверджує 

участь своєї команди у змаганнях другої ліги та отримає Атестат, який надає право на участь у 

Всеукраїнських змаганнях з футболу сезону 2020/21 під егідою ОФК «Професіональна 

футбольна ліга України. 

6.3. У разі, якщо клуб не письмово підтверджує участь своєї команди у змаганнях відповідної 

(першої, другої) ліги та не сплачує річний заявковий внесок до 30.08.2020 року, то Рада ліг у 

термін до 01 вересня 2020 року (включно) ухвалює рішення про склад учасників чемпіонату 

України з футболу серед клубів першої ліги сезону 2020/21 та склад і кількість команд 
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учасників чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги сезону 202/21 по 

територіальному принципу. 

6.4. Затвердити наступний формат змагань серед команд клубів ПФЛ у сезоні 2020/21: 

6.4.1. Чемпіонат України серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 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. 

6.4.2. Чемпіонат України серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 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. 

6.5. Затвердити обмін між Прем’єр лігою та Першою лігою у сезоні 2020/21: 

«- клуб, команда якого посіла перше, друге та третє місце у підсумковій турнірній таблиці 

змагань першої ліги, переходить до Прем’єр-ліги за умови дотримання ними вимог Регламенту 

Прем’єр-ліги та наявності Атестата УАФ, який надає право участі у змаганнях серед команд 

клубів Прем’єр-ліги. Якщо відповідний клуб не має інших команд-учасниць змагань, такий клуб 

припиняє членство в ПФЛ;  

- клуб, команда якого посіла останнє місце в Прем’єр-лізі за умови дотримання ним вимог 

Регламенту ПФЛ та наявності Атестата УАФ, який надає право участі у змаганнях серед 

команд клубів Першої ліги. переходить до Першої ліги. 

- команди першої ліги, що посіли п’ятнадцяте та шістнадцяте місця переходять до другої 

ліги; 

- команди другої ліги, що посіли перше та друге місця в турнірній таблиці груп «А» і «Б», 

переходять до першої ліги за умови дотримання ними вимог Регламенту змагань та наявності 

Атестату УАФ, який надає право участі у змаганнях серед команд клубів першої ліги. 

- клуби, команди яких посіли останнє місце у підсумковій турнірній таблиці груп «А» і «Б» 

другої ліги, залишають змагання ПФЛ. Якщо відповідні клуби не мають інших команд-учасниць 

змагань, такі клуби припиняють членство в ПФЛ». 

6.6. У сезоні 2020/21 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: 

6.6.1. 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; 

6.6.2. 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). 

6.6.3. У випадку, якщо клуб-господар забезпечує дотримання умов, зазначених у п. 6.6.1. та п 

6.6.2. даного рішення, клуб гостей несе відповідальність за неявку на матч згідно із 

Регламентом змагань і Дисциплінарними правилами ФФУ. 

6.7. У випадку неможливості забезпечення (через ситуацію в зоні операції об’єднаних сил у 

Донецькій області) клубом-господарем дотримання умов п. 6.4. 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. 

6.8. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ 

Каденка О.В. та фахівця з питань інфраструктури та безпеки змагань ПФЛ Жданова Г.В. 

 

7. Про затвердження кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2020/21. 

Вирішили: 

7.1. Інформацію т.в.о.президента ПФЛ Каденка О.В. «Про затвердження кошторису надходжень 

та витрат ПФЛ на сезон 2020/21» – взяти до відома. 
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7.2. Кошторис надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2020/21 з урахуванням пропозицій та 

доповнень – затвердити. 

7.3.Встановити розмір річного заявкового грошового внеску клубу за участь у змаганнях сезону 

2020/21: 

7.3.1. Перша ліга – 232 000 (двісті тридцять дві тисячі гривень, 00 коп) гривень, за умови 

кількості команд першої ліги – 16. 

7.3.2. Друга ліга – 116 (сто шістнадцять тисяч, 00 коп.) гривень, за умови кількості команд 

другої ліги – 24. 

7.4. Термін сплати клубами ПФЛ річного заявкового грошового внеску до 30.09.2020 року.   

7.5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ 

Каденка О.В. 

 

8. Про Договір про організацію та проведення змагань  серед команд клубів ПФЛ  на сезон 

2020/21. 

Вирішили: 

8.1. Інформацію члена Робочої групи з питань підготовки та проведення Конференції Гречко 

Ю.Л.   – взяти до відома. 

8.2. Договір про організацію і проведення змагань серед команд клубів ПФЛ на сезони 2020/21 

– затвердити за основу та надати Виконавчому комітетові УАФ на затвердження.  

8.3. Уповноважити т.в.о.президента ПФЛ Каденка О.В. провести перемовини з керівництвом 

УАФ з питань механізму оплати послуг арбітражу. 

8.4. Уповноважити т.в.о.президента ПФЛ Каденка О.В. підписати затверджений Договір від 

імені ПФЛ. 

8.5.Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ 

Каденка О.В. 

 

9. Про Договір на передачу комерційних прав від УАФ до ПФЛ на сезон 2020/21. 

Вирішили: 

9.1. Інформацію члена Робочої групи з питань підготовки та проведення Конференції Гречко 

Ю.Л.   – взяти до відома. 

9.2. Питання «Про Договір на передачу комерційних прав від УАФ до ПФЛ на сезон 2020/21 – 

перенести на розгляд наступної Позачергової Конференції ПФЛ. 

9.3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ 

Каденка О.В. 

 

10. Про затвердження  Регламенту  Всеукраїнських змагань  з футболу серед команд 

клубів ПФЛ сезону 2020/21. 

Вирішили: 

10.1. Інформацію т.в.о.президента ПФЛ Каденка О.В. – взяти до відома. 

10.2. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21 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. 

10.3. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ 

Каденка О.В.   

 

11. Про затвердження плану-календаря  Всеукраїнських змагань  з футболу серед команд 

клубів ПФЛ  сезону 2020/21. 

Вирішили: 

11.1. Інформацію т.в.о.президента ПФЛ Каденка О.В.  – взяти до відома. 

11.2. План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 

2020/21 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. 
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11.3. Провести жеребкування календаря Чемпіонатів першої та другої ліги сезону 2020/21 до 

початку процедури заявки команд клубів, але не пізніше 26 серпня 2020 року. 

11.4. Визначити базовим днем першого туру Чемпіонатів першої та другої ліги сезону 2020/21 – 

05 вересня 2020 року. 

11.5. Визначити базовим днем попереднього етапу розіграшу Кубку України з футболу сезону 

2020/21 – 26 та 29 серпня 2020 року . 

11.6. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ 

Каденка О.В. 

 

12. Про Статут ПФЛ в новій редакції. 

Вирішили: 

12.1. Інформацію члена Робочої групи з питань підготовки та проведення Конференції Гречко 

Ю.Л.  – взяти до відома. 

12.2. Питання «Про Статут ПФЛ в новій редакції» – перенести на розгляд Позачергової 

Конференції ПФЛ, дата проведення _____________. 

12.3. Адміністрації ПФЛ у термін до 20.09.2020 року направити клубам проект змін до Статуту 

ПФЛ. 

12.4. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ 

Каденка О.В. 

 

13. Різне.  

Вирішили: 

13.1. Штатний розпис Адміністрації Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» у новій редакції – погодити. 

13.2. Штатний розпис Адміністрації Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» у новій редакції ввести в дію 21 серпня 2020року з моменту ухвалення 

даного рішення. 

13.3. Т.в.о. президента видати наказ «Про внесення змін до штатного розпису Об’єднання 

футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України». 

13.4. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на т.в.о.президента ПФЛ 

Каденка О.В. 

 

Головуючий оголосив про закриття Чергової XXVІІІ Конференції.  

 

 

 


