РАДА ЛІГ
ПОСТАНОВА № 14
(засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій)
м. Київ
пров. Лабораторний,7 А
офіс, каб. 320

10 квітня 2017 року

Засідання Ради ліг скликано та проведено президентом ПФЛ С.Д. Макаровим у
відповідності до п.4.4 статті 20 та п.6,8 і 9 статті 22 Статуту ПФЛ.
У порядку п.10 статті 22 Статуту ПФЛ засідання Ради ліг проводиться із
застосуванням сучасних комунікаційних технологій.
Згідно п.11 статті 22 Статуту ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Про розгляд листа (від 30.03.2017 року вих. № 33) Товариства з обмеженою
відповідальністю «Футбольний клуб «Кристал» Херсон про зняття команди зі змагань
з футболу другої ліги та виключення клубу зі складу Професіональної футбольної
ліги.
30 березня 2017 року до Адміністрації Професіональної футбольної ліги
надійшла письмова заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний
клуб «Кристал» Херсон про зняття команди зі змагань другої ліги та виключення
клубу зі складу Професіональної футбольної ліги через складе фінансове
становище. До заяви додано протокол загальних зборів учасників ФК «Кристал» з
аналогічним проханням та аргументацією.
За положеннями пункту 1.11 статті 7 Статуту ПФЛ клуб має право добровільно
вийти зі складу Професіональної футбольної ліги. Згідно п.1.1 частини 1 статті 10
Статуту ПФЛ ФК «Кристал» Херсон подав письмову заяву з відповідним проханням.
Враховуючи, що команда, яка брала участь у змаганнях під егідою ПФЛ, є
єдиною командою клубу, на підставі статутних та регламентних вимог ПФЛ,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Кристал» Херсон
підлягає виключенню зі складу ПФЛ, а команда «Кристал» – зняттю зі змагань серед
команд клубів другої ліги сезону 2016/17.
Одночасно пунктом 5 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу
серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17 передбачено: «Якщо команда, яку
виключено зі змагань, провела половину і більше матчів, їй зараховуються технічні
поразки (–:+) в матчах, що залишились, а командам-суперницям зараховуються
технічні перемоги (+:–)». Станом на 07.04.2017 року команда «Кристал» Херсон
провела 19 матчів із 34 турів, що складає 52% від загальної кількості матчів. Таким
чином, після виключення зі змагань команді «Кристал» зараховуються технічні
поразки (–:+) в матчах, що залишились, а командам-суперницям – технічні перемоги

(+:–). При цьому індивідуальна статистика та дисциплінарні санкції учасників матчу
не анулюються.
Окрім цього, дозвіл на реєстрацію та заявку футболістів ФК «Кристал» за будьяку нову команду (професіональну чи аматорську) надає Комітет ФФУ зі статусу і
трансферу футболістів (ст. 4 та п.3 ст.19 Регламенту зі статусу і трансферу
футболістів).
07.04.2017 року членам Ради ліг, якими є 33 (тридцять три) клуби (п.2 статті 22
Статуту ПФЛ) та президент ПФЛ (п.4 статті 22 Статуту ПФЛ), а всього 34 члени,
направлено письмове опитування з питань порядку денного.
За результатами опитування 10 квітня 2017 року Адміністрацією ПФЛ
отримано письмові відповіді від президента ПФЛ Макарова С.Д. та 19
(дев’ятнадцяти) клубів. Таким чином, відповідь надали 20 (двадцять) членів Ради ліг
із 34. Згідно пункту 13 статті 22 Статуту ПФЛ рішення прийнято абсолютною
більшістю голосів.
Відповідно до частини г) пункту 14.7статті 22 Статуту Об’єднання футбольних
клубів «Професіональна футбольна ліга України» –

Рада ліг постановила:
1. Членство Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Кристал» м. Херсон у ПФЛ – припинити.
2. Виключити команду «Кристал» зі змагань з футболу зі складу команд-учасниць
клубів другої ліги.
3. Адміністрації ПФЛ вносити технічні дані до турнірної таблиці змагань другої
ліги, а саме: команді «Кристал» Херсон, яку виключено зі змагань і яка
провела половину і більше матчів, зараховувати технічні поразки (–:+) в
матчах, що залишились у сезоні 2016/17, а командам-суперницям
зараховувати технічні перемоги (+:–).
4. Індивідуальна статистика та дисциплінарні санкції учасників проведених матчів
не анулюються.
5. Колишнім футболістам ФК «Кристал» Херсон для надання дозволу на
реєстрацію та заявку за будь-яку нову команду (професіональну чи
аматорську) звертатись до Комітету ФФУ зі статусу і трансферу футболістів.
6. Копію даного рішення направити ФФУ та ПЛ для інформації.

