
 

 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ  

ПОСТАНОВА № 22 

 

м. Київ 
провул. Лабораторний, 7а 
зал засідань, 3 поверх 

01 червня 2018 року 
Початок роботи о 1400 год. 

 

Засідання Ради ліг скликано президентом ПФЛ згідно до пункту 4.13 статті 20 та 

пунктів 6 і 8 статті 22 Статуту ПФЛ. 

У відповідності до пункту 5 статті 22 Статуту Професіональної футбольної ліги 

(далі – ПФЛ) головуючим на засіданні Ради Ліг є президент ПФЛ – Макаров Сергій 

Дмитрович. 

Головуючий на Раді ліг повідомив про прибуття та реєстрацію  
1-го уповноваженого представника з правом голосу. У відповідності до пункту 11 
статті 22 Статуту ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення. 

 

Порядок денний 

І. Про зміну місця проведення матчу за звання чемпіона другої ліги сезону 

2017/18. 

Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д. 

І. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про зміну місця проведення матчу 

за звання чемпіона другої ліги сезону 2017/18». 

Рішенням Ради Ліг від 15 травня 2018 року (постанова № 21) визначено дату і 

місце проведення матчу за звання чемпіона другої ліги сезону 2017/18, в якому 

зустрічаються СК «Дніпро-1» Дніпро – ФК «Агробізнес» Волочиськ: 09.06.2018 року, 

Центральний міський стадіон м. Черкаси. 

Після закінчення засідання до Адміністрації ПФЛ надійшов лист ФК «Агробізнес» 

Волочиськ (вих. №101 від 15.05.2018 р.) з проханням переглянути рішення Ради ліг, 

оскільки, на погляд клубу, воно не відповідає у рівній мірі інтересам обох команд – 

учасників матчу. Зокрема, відстань від м. Дніпро до м. Черкаси є значно ближчою, ніж 

від міста Волочиськ. Крім того, пряме транспортне сполучення від міста Волочиськ 

до міста Черкаси ускладнене, а тому, на думку клубу, вболівальникам буде не дуже 

зручно добиратись до місця проведення матчу. Керівництво клубу «Агробізнес» 

переконане, що проведення даного матчу у м. Києві додасть престижу змаганням під 
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егідою ПФЛ та значно підніме авторитет «Золотого матчу» серед українських 

вболівальників, дозволить значно збільшити кількість глядачів, які відвідають стадіон, 

а також у повній мірі буде відповідати принципу рівності команд-учасників. 

У зв’язку з цим, ФК «Агробізнес» пропонує розглянути можливість проведення 

даного матчу на стадіоні НСК «Олімпійський». Клуб гарантує відшкодувати вартість 

оренди на НСК «Олімпійський» та долучитися до усіх заходів із забезпеченням  

безпеки проведення матчу та перебування вболівальників на стадіоні. 

У свою чергу, СК «Дніпро-1» Дніпро письмово погодився на проведення матчу за 

звання чемпіона другої ліги на стадіоні НСК «Олімпійський» у м. Києві (лист від 

17.05.2018 року вих. № 134). 

Разом з цим, 19.05.2018 р. матч 34-го туру чемпіонату України серед команд 

клубів першої ліги «Черкаський Дніпро» – «Суми», який проходив на Центральному 

міському стадіоні м. Черкаси, було перервано на 54-й хвилині через поведінку 

місцевих вболівальників. Протестні настрої серед місцевих ультрас створюють 

підвищені ризики для безпеки проведення в м. Черкаси матчу за звання чемпіона 

другої ліги сезону 2017/18.  

ПФЛ, як організатор даного матчу, попередньо провела перемовини з 

керівництвом НСК «Олімпійський» щодо можливості проведення 09.06.2018 року 

даного матчу та погодила проект відповідного договору. 

За регламентними вимогами рішення щодо формату (визначення місця та дати 

проведення матчу) визначення чемпіона другої ліги ухвалює Рада ліг.  

Відповідно до пункту 14.1 статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів 

«Професіональна футбольна ліга України», Рада ліг – 

постановила: 

1. Визначити НСК «Олімпійський» м. Київ місцем для проведення 09.06.2018 року 
матчу за звання чемпіона другої ліги сезону 2017/18 між командами                  
«Дніпро-1» Дніпро – «Агробізнес» Волочиськ. 

2. Адміністрації ПФЛ провести необхідні організаційні заходи для проведення та 

забезпечення заходів безпеки зазначеного матчу. 

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

 


