
 

 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ  

ПОСТАНОВА № 19 

 

м. Київ 
провул. Лабораторний, 7а 
зал засідань, 5 поверх 

30 листопада 2017 року 
Початок роботи о 1200 год. 

 

Порядок денний 

1. Про проведення осінньої частини Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2017/18. 

Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д. 

2. Про проект реформи системи змагань у футболі.  

Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д. 

3. Про формат визначення чемпіона, срібного і бронзового призерів другої ліги 
сезону 2017/18. 

Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 

4. Різне. 

       І. Слухали:  

 Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про проведення осінньої частини 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18» 

Постановили: 

1.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. – взяти до відома. 

1.2. Статистичні дані проведення осінньої частини Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18 – надіслати клубам ПФЛ. 

1.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Макарова С.Д. 

. 

 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про проект реформи системи 
змагань у футболі». 

Постановили: 

2.1.  Інформацію Макарова С.Д., Павелка А.В., Бандурко О.І. – взяти до відома. 
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2.2. Провести 01.12.2017 року спільне засідання представників ФФУ, адміністрації 
ПФЛ та клубів ПФЛ, на якому розглянути пропозиції Робочої групи та ПФЛ по 
реформі професіонального футболу. 

2.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Макарова С.Д. 

 

ІІІ. Слухали: 

Інформація президента Макарова С.Д. «Про формат визначення чемпіона, 
срібного і бронзового призерів другої ліги сезону 2017/18». 

 

Постановили: 

3.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. – взяти до відома. 

3.2. Провести один матч на нейтральному полі для визначення чемпіона та 
срібного призера чемпіонату з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2017/18. 

3.3. Команди, які зайняли друге місце у групі «А» та «Б» за результатами 
чемпіонату з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18, 
нагороджуються бронзовими медалями. 

3.4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Макарова С.Д. 

 

ІV. Слухали: 

Інформацію керівника агентства «Енда Спорт» Видерка М.В. щодо надання 
представникам клубів першої та другої ліг можливості огляду у країні Туреччина 
місць (готелі, тренувальні футбольні поля) для проведення навчально-тренувальних 
зборів команд. 

Постановили: 

4.1. Інформацію  керівника агентства «Енда Спорт» Видерка М.В. – взяти до 
відома. 

4.2. Клубам ПФЛ у разі виявлення бажання взяти участь у поїздці до Туреччини 
для огляду місця для проведення навчально-тренувальних зборів команди 
проінформувати Видерко М.В. 

 

 


