
 

Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 
РІШЕННЯ № 19 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

04 червня 2015 року 

Порядок денний 
Про проведення матчів етапу плей-офф за право участі у чемпіонаті України 
серед команд першої ліги сезону 2015/16. 
Слухали: 
Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 

Мороза Є. В. «Про проведення матчів етапу плей-офф за право участі у чемпіонаті 
України серед команд першої ліги сезону 2015/16». 

 
До ПФЛ надійшов дозвіл Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення 

матчів у відповідь на звернення ФК «Кремінь» Кременчук (лист від 29.05.2015 р. 
№181) призначити місцем проведення матчу-відповіді етапу плей-офф за право 
участі у чемпіонаті України серед команд першої ліги стадіон «Кремінь-Арена» ім. 
Бабаєва м. Кременчук зі штучним покриттям. 

 
За підсумками змагань серед команд першої та другої ліг та за 

результатами проведеного жеребкування для визначення послідовності 
проведення матчів плей-офф, керуючись пунктами 6, 7 статті 13 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 
років,  – 

 
Вирішили: 

1. Затвердити наступний календар проведення матчів плей-офф за право 
участі у чемпіонаті України серед команд першої ліги сезону 2015/16: 

Перший матч 
7 червня 2015 року (неділя) 

ФК «Миколаїв» Миколаїв - ФК «Кремінь» Кременчук 
 

Матч-відповідь 
11 червня 2015 року (четвер) 

ФК «Кремінь» Кременчук - ФК «Миколаїв» Миколаїв 

2. Призначити місцем проведення матчу-відповіді етапу плей-офф за право 
участі у чемпіонаті України серед команд першої ліги стадіон «Кремінь-
Арена» ім. Бабаєва м. Кременчук зі штучним покриттям. 

3. Матчі етапу плей-офф проходять за умовами проведення чемпіонату 
України серед команд першої ліги сезону 2014/15. 

4. Клуби ПФЛ, команди яких беруть участь в етапі плей-офф, сплачують 
винагороду за арбітраж та спостереження арбітражу домашніх матчів 
плей-офф, а також компенсують витрати на проїзд до місця проведення 
цих матчів і в зворотному напрямку за тарифами, встановленими для 
чемпіонату першої ліги, шляхом перерахування грошових внесків на р/р 
ПФЛ у термін не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати проведення 
кожного матчу. Витрати на харчування і проживання у готелі спостерігача 



арбітражу й арбітрів компенсує клуб-господар поля згідно з наданими 
підтверджуючими документами. 

5. На етапі плей-офф за право участі у чемпіонаті України серед команд 
першої ліги жовті картки та відсторонення за отримані жовті картки в 
чемпіонатах України серед команд першої та другої ліг або у Кубку 
України не враховуються та до обліку не беруться. 

6. За дві жовті картки, отримані в одному матчі в чемпіонатах України серед 
команд першої та другої ліг або у Кубку України, футболіст підлягає 
відстороненню на один матч. Дві жовті картки, отримані в одному матчі, 
при обліку враховуються як червона картка і не враховуються при 
підрахунку загальної кількості попереджень. Відсторонення відбувається 
без рішення КДК ФФУ у змаганнях, в яких була отримана червона картка, 
та у матчах плей-офф не враховуються та до обліку не беруться. 

7. За дві жовті картки, отримані в першому матчі етапу плей-офф, 
футболіст підлягає відстороненню у матчі-відповіді. За дві жовті картки, 
отримані у матчі-відповіді етапу плей-офф, футболіст підлягає 
відстороненню у наступному 1 (одному) офіційному матчі команди, за яку 
буде заявлений. Відсторонення відбуваються без рішення КДК ФФУ. 

8. За червону картку, отриману за позбавлення суперника очевидної 
можливості голу (фол останньої надії) у матчі чемпіонатів України серед 
команд першої та другої ліг або у Кубку України, футболіст підлягає 
відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається без рішення 
КДК ФФУ у змаганнях, в яких була отримана червона картка, та у матчах 
плей-офф не враховуються та до обліку не беруться. 

9. За червону картку, отриману в першому матчі етапу плей-офф за 
позбавлення суперника очевидної можливості голу (фол останньої надії), 
футболіст підлягає відстороненню у матчі-відповіді. За червону картку, 
отриману в матчі-відповіді етапу плей-офф за позбавлення суперника 
очевидної можливості голу, футболіст підлягає відстороненню у 1 
(одному)  наступному офіційному матчі команди, за яку буде заявлений. 
Відсторонення відбуваються без рішення КДК ФФУ. 

 


