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ПОСТАНОВА 
ЧЕРГОВОЇ ХХVІ КОНФЕРЕНЦІЇ  

ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ФУТБОЛЬНОЇ ЛІГИ  

21 червня 2017 року      вулиця Госпітальна,зал «F», 1 поверх  
11:00        м. Київ 

                    

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про затвердження підсумків 
проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ та 
нагородження лауреатів сезону 2016/17». 

Постановили: 

1.1. Доповідь президента ПФЛ С. Д. Макарова «Про затвердження підсумків 
проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ та 
нагородження лауреатів сезону 2016/17» – взяти до відома. 

1.2. 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 2016/17 – затвердити. 

1.3.  У порядку підпункту 6.14 статті 5 Статуту Об’єднання футбольних клубів 
«Професіональна футбольна ліга України» та підпункту 3.2. Статуту Громадська 
спілка «Федерація футболу України» підсумки Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17 – надати Виконкому ФФУ на розгляд і 
остаточне затвердження. 

1.4. У порядку пункту 3 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2016/17 нагородити: 

– команду «Іллічівець» Маріуполь перехідним призом ПФЛ, а футболістів та 
офіційних осіб – золотими медалями; 

– футболістів та офіційних представників команди «Десна» Чернігів – срібними 
медалями; 

– футболістів та офіційних представників команди «Верес-Рівне» м. Рівне – 
бронзовими медалями. 

1.5. У порядку пункту 4 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2016/17 нагородити: 

–  команду «Жемчужина» Одеса  перехідним призом ПФЛ, а футболістів та 
офіційних представників – золотими медалями; 

–  футболістів та офіційних представників команди «Рух» Винники – срібними 
медалями; 

–  футболістів та офіційних представників команди «Кремінь» Кременчук – 
бронзовими медалями. 

1.6. У порядку статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2016/17 затвердити результати голосування про визначення 
лауреатів сезону 2016/17 та нагородити призами ПФЛ у номінаціях:  
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– «Найкращий тренер першої ліги» – Рябоконь Олександр Дмитрович, 
ФК «Десна» Чернігів;  

– «Найкращий тренер другої ліги» – Колчин Денис Борисович, 
ФК «Жемчужина» Одеса; 

– «Найкращий футболіст першої ліги» – Степанюк Руслан Юрійович, 
ФК «Верес-Рівне» Рівне; 

– «Найкращий футболіст другої ліги» – Худобяк Ігор Орестович ФК «Тепловик» 
Івано-Франківськ;   

– «Кращий бомбардир першої ліги» – Степанюк Руслан Юрійович, ФК «Верес-
Рівне» Рівне; 

– «Кращий бомбардир другої ліги» – Худобяк Ігор Орестович ФК «Тепловик» 
Івано-Франківськ;    

– Переможець конкурсу «Чесна гра» у першій лізі – «Десна» Чернігів; 

– Переможець конкурсу «Чесна гра» у другій лізі – «Кремінь» Кременчук. 

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

 

ІІ. Слухали: 

Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. «Про результати 
аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ПФЛ за період з 
01.07.2016 по 31.05.2017 рік». 

Постановили: 

2.1. Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. – взяти до відома.  

2.2. У відповідності до пункту 5.10 статті 12 Статуту ПФЛ звіт ПрАТ «Аудиторська 
фірма «Де Візу» про фактичні результати виконання узгоджених процедур у 
формі перевірки виконання кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 
2016/17 – затвердити. 

2.3. Звіт ПрАТ «Аудиторська фірма «Де Візу» щодо підтвердження фінансової 
звітності на останню дату балансу – затвердити. 

2.4. Адміністрації ПФЛ не пізніше 11.07.2017 року надати клубам звіт по фактичному 
використанню коштів згідно з кошторисом надходжень та витрат сезону 2016/17. 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спортивно-футбольний клуб 
«Десна» м. Чернігів зменшити річний заявковий внесок на сезон 2017/18 на суму 
23 250 гривень, Комунальному закладу фізичної культури і спорту 
«Муніципальний футбольний клуб «Кремінь»  м. Кременчук зменшити річний 
заявковий внесок на сезон 2017/18 на суму 7000 гривень. 

2.6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Макарова С. Д. та головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. 

 

ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про отримання клубами членства 
в ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі складу ПФЛ». 

Постановили: 

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

3.2. У відповідності до пунктів 1.2  статті 10, пункту 10 статті 16 Статуту ПФЛ: 

3.2.1. Припинити членство Громадської організації «Футбольний клуб 
«Іллічівець» м. Маріуполь у ПФЛ. 
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3.2.2. Виключити команду «Іллічівець» зі змагань серед команд клубів першої 
ліги. 

3.2.3. Позбавити Громадську організацію «Футбольний клуб «Іллічівець»  
м. Маріуполь права голосу на даній Конференції, як клуб, що припинив членство 
в ПФЛ з моменту ухвалення даного рішення. 

3.3.  У відповідності до пунктів 1.2 та 2.1 статті 10, пункту 10 статті 16 Статуту ПФЛ: 

3.3.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Верес-Рівне» м. Рівне у ПФЛ, як клуб, який за підсумками 
змагань у першій лізі здобув право увійти до складу ПЛ. 

3.3.2. Виключити команду «Верес-Рівне» зі змагань серед команд клубів 
першої ліги. 

3.4. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.4.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Волинь» м. Луцьк Волинської 
області. 

3.4.2. Включити команду «Волинь» до складу учасників змагань серед команд 
клубів першої ліги. 

3.4.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 
«Волинь» м. Луцьк Волинської області право голосу на Черговій ХХVІ 
Конференції ПФЛ  з моменту ухвалення даного рішення. 

3.5. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.5.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Дніпро» м. Дніпро. 

3.5.2. На підставі рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 31.01.2017 року 
включити команду «Дніпро» до складу учасників змагань серед команд клубів 
другої ліги. 

3.5.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 
«Дніпро» м. Дніпро право голосу на Черговій ХХVІ Конференції ПФЛ  з моменту 
ухвалення даного рішення. 

3.6. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.6.2. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Громадській 
організації «Футбольний клуб «Агробізнес» м. Волочиськ Хмельницької області; 

3.6.3. Включити команду «Агробізнес» до складу учасників змагань серед 
команд клубів другої ліги. 

3.6.4. Надати Громадській організації «Футбольний клуб «Агробізнес»  
м. Волочиськ Хмельницької області право голосу на Черговій ХХVІ Конференції 
ПФЛ  з моменту ухвалення даного рішення. 

3.7. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.7.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Металіст 1925» м. Харків. 

3.7.2. Включити команду «Металіст 1925» до складу учасників змагань серед 
команд клубів другої ліги. 

3.7.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 
«Металіст 1925» м. Харків право голосу на Черговій ХХVІ Конференції ПФЛ  з 
моменту ухвалення даного рішення. 

3.7.4. Враховуючи рішення Виконавчого комітету ФФУ від 20.06.2017 року № 1 
щодо проведення розслідування надзвичайних подій, які відбулися при 
проведенні матчу фіналу чемпіонату України з футболу серед аматорських 
команд 19.06.2017 року між командами «Металіст-1925» Харків – «Агробізнес» 
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Волочиськ на НСК «Олімпійський» м. Київ – членство у ПФЛ Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Металіст 1925» м. Харків 
призупинити до результатів розслідування. 

3.8. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.8.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Львів» м. Львів. 

3.8.2. Включити команду «Львів» до складу учасників змагань серед команд 
клубів другої ліги. 

3.8.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 
«Львів» Львів право голосу на Черговій ХХVІ Конференції ПФЛ  з моменту 
ухвалення даного рішення. 

3.9. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.9.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Нива» м. Тернопіль. 

3.9.2. Включити команду «Нива» до складу учасників змагань серед команд 
клубів другої ліги. 

3.9.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 
«Нива» м. Тернопіль право голосу на Черговій ХХVІ Конференції ПФЛ  з 
моменту ухвалення даного рішення. 

3.10. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.10.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Комунальне 
підприємство «Футбольний клуб «Полісся» м. Житомир. 

3.10.2. Включити команду «Полісся» до складу учасників змагань серед команд 
клубів другої ліги. 

3.10.3. Надати Комунальному підприємству «Футбольний клуб «Полісся»  
м. Житомир право голосу на Черговій ХХVІ Конференції ПФЛ  з моменту 
ухвалення даного рішення. 

3.11. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.11.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Громадській 
організації «Футбольний клуб «Таврія» Сімферополь» м. Херсон  ; 

3.11.2. Включити команду «Таврія» до складу учасників змагань серед команд 
клубів другої ліги. 

3.11.3. Надати Громадській організації «Футбольний клуб «Таврія» 
Сімферополь» м. Херсон право голосу на Черговій ХХVІ Конференції ПФЛ  з 
моменту ухвалення даного рішення. 

3.12. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ: 

3.12.1. Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «Дніпро-1» м. Дніпро. 

3.12.2. Включити команду «Дніпро-1» до складу учасників змагань серед команд 
клубів другої ліги. 

3.12.3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб 
«Дніпро-1» м. Дніпро право голосу на Черговій ХХVІ Конференції ПФЛ  з 
моменту ухвалення даного рішення. 

3.13. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С. Д. 
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ІV. Слухали: 

Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю. Л. 
«Про затвердження Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 
футбольна ліга України» у новій редакції». 

Постановили: 

4.1. Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю. Л.  – 
взяти до відома. 

4.2. Статут Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга  
України» – затвердити у новій редакції з урахуванням пропозицій делегатів 
чергової ХХVІ Конференції. 

4.3. Зміни, внесені до статті 16 та статті 22 Статуту ПФЛ, набувають чинності з 
моменту їх прийняття. 

4.4. Доручити начальнику юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю. Л. у 
відповідності до законодавства України зареєструвати Статут Об’єднання 
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» у новій редакції і 
направити клубам ПФЛ. 

4.5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Макарова С. Д. та начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ  
Гречко Ю. Л. 

 

V. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про затвердження складу 
учасників та формату проведення Чемпіонатів України серед команд клубів першої 
та другої ліг сезону 2016/17».  

Постановили: 

5.1. Затвердити склад учасників чемпіонату України серед команд клубів першої ліги 
сезону 2017/18 у кількості 18 команд. 

№ п/п Назва команди 

1. «Авангард» Краматорськ 

2. «Арсенал» Київ 

3. «Волинь» Луцьк 

4. «Балкани» Зоря* 

5. «Геліос» Харків 

6. «Гірник-Спорт» Комсомольськ 

7. «Десна» Чернігів 

8. «Жемчужина» Ялта 

9. «Інгулець» Петрове 

10. «Колос» Ковалівка 

11 «Кремінь» Кременчук 

12. «Миколаїв» Миколаїв 

13. «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 

14. «Оболонь-Бровар» Київ 
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15. «Полтава» Полтава 

16. «Рух» Винники 

17. «Суми» Суми 

18. «Черкаський Дніпро» Черкаси 

 

* – команда, яка другої ліги переходить до першої ліги 

5.2. Затвердити склад учасників чемпіонату України серед команд клубів першої ліги 
сезону 2017/18 у кількості 16 команд у випадку, якщо до 01.07.2017 року 
команда «Сталь» Каменське або інша команда знімається зі змагань Прем’єр 
ліги і з першої ліги одна команда підвищується у класі. 

№ п/п Назва команди 

1. «Авангард» Краматорськ 

2. «Арсенал» Київ 

3. «Волинь» Луцьк* 

4. «Геліос» Харків* 

5. «Гірник-Спорт» Комсомольськ 

6. «Десна» Чернігів* 

7. «Жемчужина» Ялта 

8. «Інгулець» Петрове 

9. «Колос» Ковалівка 

10 «Кремінь» Кременчук 

11. «Миколаїв» Миколаїв 

12. «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 

13. «Оболонь-Бровар» Київ 

14. «Полтава» Полтава 

15. «Рух» Винники 

16. «Суми» Суми 

17. «Черкаський Дніпро» Черкаси 

 

5.3. Затвердити склад та кількість 24 учасників чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2017/18 по територіальному принципу: 

Група А 

№ п/п Назва команди 

1. «Арсенал-Київщина» Біла Церква 

2. «Агробізнес» Волочиськ 

3. «Буковина» Чернівці 

4. «ФК Львів» Львів 

5. «Нива-В» Вінниця 
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6. «Нива» Тернопіль 

7. «Поділля» Хмельницький 

8. «Полісся» Житомир 

9. «Скала» Стрий 

10. «Тепловик» Івано-Франківськ 

11. «Тернопіль» Тернопіль 

12. «Черкаський-Дніпро-2-Академія» 

 

Група Б 

№ п/п Назва команди 

1. «Дніпро» Дніпро 

2. «Дніпро-1» Дніпро 

3. «Енергія» Нова Каховка» 

4. «Інгулець-2» Петрове 

5. «Мир» Горностаївка 

6. «Металіст 1925» Харків 

7. «Металург-Запоріжжя» Запоріжжя 

8. «Миколаїв-2» Миколаїв 

9. «Нікополь» Нікополь 

10. «Реал Фарма» Одеса 

11. «Суднобудівник» Миколаїв 

12. «Таврія» Сімферополь 

 

5.4. Затвердити склад та кількість 25 учасників чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2017/18 по територіальному принципу (за умови, якщо 
команда «Балкани» Зоря не підвищиться у класі згідно п.5.2. цього рішення): 

Постановили: 

 

Група А 

№ п/п Назва команди 

1. «Арсенал-Київщина» Біла Церква 

2. «Агробізнес» Волочиськ 

3. «Буковина» Чернівці 

4. «ФК Львів» Львів 

5. «Нива-В» Вінниця 

6. «Нива» Тернопіль 

7. «Поділля» Хмельницький 
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8. «Полісся» Житомир 

9. «Скала» Стрий 

10. «Тепловик» Івано-Франківськ 

11. «Тернопіль» Тернопіль 

12. «Черкаський-Дніпро-2-Академія» 

 

Група Б 

№ п/п Назва команди 

1. «Балкани» Зоря 

2. «Дніпро» Дніпро 

3. «Дніпро-1» Дніпро 

4. «Енергія» Нова Каховка» 

5. «Інгулець-2» Петрове 

6. «Мир» Горностаївка 

7. «Металіст 1925» Харків 

8. «Металург-Запоріжжя» Запоріжжя 

9. «Миколаїв-2» Миколаїв 

10. «Нікополь» Нікополь 

11. «Реал Фарма» Одеса 

12. «Суднобудівник» Миколаїв 

13. «Таврія» Сімферополь 

 

5.5. Затвердити наступний формат змагань серед команд клубів ПФЛ у сезоні 
2017/18: 

5.5.1. Чемпіонат України серед команд клубів першої ліги сезону 2016/17 
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. 

5.5.2. Чемпіонат України серед 24 команд клубів другої ліги сезону 2017/18 
проводиться в 3 (три) кола – «осінь» – «весна» за круговою системою – по 
одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги, 
календар третього кола визначається за підсумками перших двох. 

5.5.3. Чемпіонат України серед 25 команд клубів другої ліги сезону 2017/18 
проводиться в 3 (три) кола – «осінь» – «весна» за круговою системою – по 
одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги, 
календар третього кола визначається за підсумками перших двох. 

 

5.6.  У сезоні 2017/18 дозволити проведення «домашніх» матчів команді «Авангард» 
Краматорськ на стадіоні «Авангард» місто Краматорськ, яка знаходяться на 
території проведення антитерористичної операції (Донецька область), за 
дотримання наступних умов: 

5.6.1 не пізніше, ніж за 10 днів до початку кожного «домашнього» матчу сезону 
клуб-господар зобов’язаний розпочати перемовини з представниками клубу 
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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; 

5.6.2 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). 

5.7. У випадку, якщо клуб-господар забезпечує дотримання умов, зазначених у  
п. 5.6 даного рішення, клуб гостей несе відповідальність за неявку на матч 
згідно із Регламентом змагань і Дисциплінарними правилами ФФУ. 

5.8. У випадку, якщо клуб-господар не забезпечує дотримання умов, зазначених  
у п. 5.6 даного рішення, відповідна команда проводить «домашній» матч на 
«нейтральному» стадіоні з числа внесених до реєстру ФФУ і несе 
відповідальність за неявку на матч згідно із Регламентом змагань і 
Дисциплінарними правилами ФФУ. 

5.9.  Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Макарова С. Д. та фахівця з питань інфраструктури та безпеки змагань ПФЛ 
Жданова Г.В. 

 

VІ. Слухали: 

Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. «Про затвердження 
кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2017/18».  

Постановили: 

6.1. Інформацію головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. – взяти до відома. 

6.2. Статтю «Витрати на проведення заходів з розвитку та популяризації футболу на 
ПФЛ» у сумі 100 тис. грн. – виключити. 

6.3. Кошторис надходжень та витрат ПФЛ на сезон 2017/18 з урахуванням пропозицій 
та доповнень – затвердити. 

6.4.Встановити розмір річного заявкового грошового внеску клубу за участь у 
змаганнях сезону 2017/18: 

6.4.1. Перша ліга – 141 400 (сто сорок одна тисяча чотириста) гривень, за умови, 
що кількість команд першої ліги складає 18. 

6.4.2. Друга ліга – 70 700 (сімдесят тисяч сімсот) гривень, за умови, що кількість 
команд другої ліги складає 24. 

6.5. Встановити термін сплати клубами ПФЛ річного заявкового грошового внеску до 
заявки команди на участь у змаганнях сезону 2017/18. 

6.6. Клубам, які мають заборгованість перед ПФЛ по грошових обов’язкових внесках 
за сезон 2016/17, сплатити її до заявки команди на участь у змаганнях сезону 
2017/18. У іншому випадку команда клубу-боржника до заявки не допускається. 

6.7. Зарахувати в рахунок зменшення річного заявкового внеску сезону 2017/18 для 
клубу першої ліги «Десна» Чернігів, футболісти якого за підсумками сезону 
2016/17 отримали найменшу кількість дисциплінарних санкцій у вигляді карток, 
суму надходжень обов’язкових грошових внесків по першій лізі за отримані від 
арбітра дисциплінарні санкції в сумі 23 250,00 грн. 

6.8. Зарахувати в рахунок зменшення річного заявкового внеску сезону 2017/18 для 
клубу другої ліги «Кремінь» Кременчук, футболісти якого за підсумками сезону 
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2016/17 отримали найменшу кількість дисциплінарних санкцій у вигляді карток, 
суму надходжень обов’язкових грошових внесків по другій лізі за отримані від 
арбітра дисциплінарні санкції в сумі 7 000,00 грн. 

6.9. Встановити наступну схему використання обов’язкових грошових внесків за 
отримані від арбітра дисциплінарні санкції:  

6.9.1. Загальна сума коштів, що надійшла від клубів за цією статтею, 
обліковуються окремо по першій і другій лігах; 

6.9.2. Сума надходжень за цією статтею по кожній лізі, за результатами  
сезону 2017/18, зараховується в рахунок зменшення річного заявкового  
внеску сезону 2018/19 для клубу кожної ліги, футболісти якого за підсумками 
сезону 2017/18 отримали найменшу кількість дисциплінарних санкцій у вигляді 
карток.  

6.10. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Макарова С. Д. та головного бухгалтера ПФЛ Хмарського І.С. 

 
VІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про Договір про організацію і 

проведення змагань серед команд клубів ПФЛ на сезону 2017/18». 

Постановили: 

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

7.2. Договір про організацію і проведення змагань серед команд клубів ПФЛ на 
сезону 2017/18 – затвердити та надати Виконавчому комітетові ФФУ на 
затвердження.  

7.3. Уповноважити президента ПФЛ Макарова С.Д. підписати затверджений Договір 
від імені ПФЛ. 

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

 
VІІІ. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань  ПФЛ  
Мороза Є.В. «Про затвердження Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18». 

Постановили: 

8.1. Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В.  – взяти до відома. 

8.2. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2017/18 з урахуванням пропозицій та доповнень – затвердити та у порядку 
п. 5.1. статті 5 Статуту ПФЛ надати Виконкому ФФУ на розгляд та остаточне 
затвердження. 

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

 

ІХ. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ  
Мороза Є.В. «Про затвердження плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18». 

Постановили: 

9.1. Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. – взяти до відома. 
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9.2. План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ 
сезону 2017/18 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 
ФФУ, надати Виконкому ФФУ на розгляд та остаточне затвердження. 

9.3. Визначити базовим днем першого попереднього етапу Кубку України сезону 
2017/18 – 09 липня 2017 року 

9.4. Визначити базовим днем першого туру чемпіонатів України з футболу серед 
команд клубів першої-другої ліг сезону 2017/18 – 15 липня 2017 року. 

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

 
 

Х. Різне. Слухали: 

Інформація президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про лист громадської організації 
«Міський футбольний клуб «Тепловик» м. Івано-Франківськ щодо перейменування 
команди клубу». 

Постановили: 

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

10.2. Погодити зміну назви команди з МФК «Тепловик» Івано-Франківськ на назву 
команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ. 

 


