
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ  

ПРОТОКОЛ № 7 

 

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

19 липня 2019 року 
Початок роботи о 11 00 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  
3 (трьох) уповноважених представників з правом голосу із 35 футбольних клубів. 
Президент ПФЛ згідно пункту 4 статті 22 Статуту ПФЛ є членом Ради ліг. Загальна 
кількість присутніх членів ради ліг складає 4 (чотири). У відповідності до пункту 11 
статті 22 Статуту ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення. 

Головуючий оголосив порядок денний. Повідомив, що до порядок денний 
доповнений питання і поставив на голосування «Про затвердження порядку 
денного». 

Постановили: 

Порядок денний роботи Ради Ліг ПФЛ – затвердити: 

 

Порядок денний 

1. Про розгляд та внесення змін до Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20. 

Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 
 

2. Про зміну назви Товариства з обмеженою відповідальністю « Футбольний клуб 
«Черкащина-Академія» ОТГ Білозір`я. 

Інформація  спортивного директора ПФЛ Мороза Є. В. 
 

 

 

І. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про розгляд та внесення змін до 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2019/20», який повідомив, що 10 липня 2019 року Виконкомом УАФ затверджено: 
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1) Договір про організацію і проведення змагань з футболу серед команд клубів 
ПФЛ  на сезон 2019/2020; 

2) Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2019/2020; 

3) План-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ 
сезону 2019/2020. 

Виконкомом УАФ також затверджено наступний формат Всеукраїнських змагань 
з футболу серед команд клубів УПЛ: 

- сезон 2019/20 – 12 клубів; 

- сезон 2020/21 – 14 клубів; 

- сезон 2021/22 – 16 клубів. 

Зобов’язано ПФЛ у строк до 19 липня 2019 року подати на затвердження 
Виконкому УАФ норми Регламенту, що стосуються обміну команд між лігами ПФЛ та 
між ПФЛ та УПЛ. 

Висловились та обговорили надану Макаровим С.Д. інформацію: Недяк А.Д. 
(директора ФК «Кремінь» Кременчук), Сутункін Д.С. (генеральний директор ФК 
«Гірник» Кривий Ріг), Татарин М.В. (спортивний директор ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ). 

Пропозицій щодо  змін до формату змагань І і ІІ ліг від членів Ради ліг не 
надійшло, тому головуючий поставив дане питання на голосування «Про розгляд та 
внесення змін до Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
ПФЛ сезону 2019/2020». 

Постановили: 

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

1.2.Затвердити зміни до статті 9 та статті 18 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20, а саме: 

«Стаття 9. Перехід команд із ліги в лігу за підсумками змагань 

(…) 

2. Клуби, команди яких посіли перше, друге та третє місця у підсумковій турнірній 
таблиці змагань першої ліги, переходять до Прем’єр-ліги за умови дотримання 
ними вимог Регламенту Прем’єр-ліги та наявності атестата, який надає право 
участі у змаганнях серед команд клубів Прем’єр-ліги. Якщо відповідні клуби не 
мають інших команд-учасниць змагань, такі клуби припиняють членство в ПФЛ.  

3. Команда, що посіла одинадцяте місце в Прем’єр-лізі, та команда, що посіла 
четверте місце у чемпіонаті першої ліги, беруть участь в етапі плей-офф за 
право участі в Чемпіонаті України серед команд клубів ПЛ сезону 2020/21. Етап 
плей-офф складається з двох матчів, по одному на полі кожної з команд-
учасниць. Господар поля визначається шляхом жеребкування. 

(…) 

6. Команди другої ліги, що посіли перші та другі місця в турнірній таблиці груп «А» 
і «Б», переходять до першої ліги за умови дотримання ними вимог цього 
Регламенту та наявності атестата, який надає право участі у змаганнях 
серед команд клубів першої ліги. 

7. Команди, що посіли тринадцяте та чотирнадцяте місця в турнірній таблиці 
першої ліги, грають матчі плей-офф з командами, що зайняли треті місця в 
групах «А» та «Б» другої ліги. Господар поля визначається шляхом 
жеребкування. Етап плей-офф складається з двох матчів, по одному на полі 
кожної з команд-учасниць.  
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7.1. Переможцем за підсумками етапу плей-офф визначається команда, яка 
забила більшу кількість м’ячів за сумою двох матчів; 

7.2. У випадку рівної кількості забитих м’ячів перевагу отримує команда, яка 
забила більшу кількість м’ячів на чужому полі; 

7.3. У випадку рівності обох вищезгаданих показників для визначення переможця 
після закінчення основного часу другого матчу призначається додатковий 
час (2 тайми по 15 хвилин). Якщо в додатковий час обидві команди заб’ють 
рівну кількість м’ячів, переможцем визнається команда, яка в цьому матчі 
грала на чужому полі. Якщо в додатковий час м’ячів не забито, для 
виявлення переможця призначається серія 11-метрових ударів згідно з 
Правилами гри IFAB. 

(…) 

Стаття 18. Допуск аматорської команди до участі у змаганнях 
команд другої ліги 

 

1. До участі у чемпіонаті України серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 
допускаються шість аматорських команд за таких умов: 

1.1. Команда брала  участь у чемпіонаті України серед аматорських команд 
протягом повного сезону 2019/20 та була учасником етапу плей-офф цього 
чемпіонату. 

1.2. Клуб отримав відповідний атестат. 

2. У випадку наявності більшої кількості претендентів на участь у чемпіонаті 
України серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 до змагань допускається 
шість команд, які зайняли вищі місця у чемпіонаті України з футболу серед 
аматорських команд сезону 2019/20. 

3. У випадку меншої кількості, ніж шість претендентів на участь у чемпіонаті 
України серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21, які виконали вимоги п. 1 
цієї статті, до змагань можуть допускатися команди, які не вийшли до етапу 
плей-офф чемпіонату України з футболу серед аматорських команд 
останнього спортивного сезону та отримали відповідний атестат. При цьому 
пріоритет надається командам, які посіли вищі місця у груповому етапі 
чемпіонату України з футболу серед аматорських команд сезону 2019/20». 

 

1.3. Всі інші розділи, статті, пункти Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/2020 – залишити без змін. 

1.4. У порядку п. п.5 та 5.1. статті 5 Статуту ПФЛ, п. 1 розділу V «Договору про 
організацію і проведення змагань серед команд ПФЛ», п.2.6. рішення Виконкому 
УАФ (протокол від 10.07.2019 року № 7) – зміни до Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги 
сезону 2019/20, укладеного між ПФЛ і ФФУ, надати Виконкому УАФ на розгляд 
та остаточне затвердження. 

1.5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С.Д. 
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ІІ. Слухали:  

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є. В. «Про зміну назви 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Черкащина-Академія» 
ОТГ Білозір`я» (код ЄДРПОУ 34891493). 

Повідомив, що 16 липня 2019 року до Адміністрації ПФЛ надійшли документи ФК 
«Черкащина-Академія» ОТГ Білозір`я (протокол загальних зборів, статут у новій 
редакції та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань), в яких клуб повідомляє про зміну: 

- найменування Товариства з обмеженою відповідальністю на нове  Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ОБ`ЄДНАНИЙ ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ 
КЛУБ МІСТА ЧЕРКАСИ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
«ЧЕРКАЩИНА» м. Черкаси (код ЄДРПОУ 34891493); 

- місцезнаходження  Товариства з обмеженою відповідальністю на нове 
Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Симоненка, буд. 5. 

Постановили: 

2.1.  Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є. В. – взяти до відома.  

2.2. Взяти до відома інформацію про нову назву юридичної особи Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ОБ`ЄДНАНИЙ ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ 
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ МІСТА ЧЕРКАСИ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЧЕРКАЩИНА» м. Черкаси (код ЄДРПОУ 34891493) та 
нову назву команди «Черкащина» Черкаси. 

2.3. Затвердити склад учасників чемпіонату України з футболу серед клубів першої 
ліги сезону 2019/20 у кількості 16 команд: 

 

 Назва команди 

1. «Авангард» Краматорськ 

2. «Агробізнес» Волочиськ 

3. «Арсенал» Київ 

4. «Балкани» Зоря 

5. «Волинь» Луцьк 

6. «Гірник-Спорт» Горішні Плавні 

7. «Інгулець» Петрове 

8. «Кремінь» Кременчук 

9. «Металіст 1925» Харків 

10. «Миколаїв» Миколаїв 

11. «Минай» Закарпаття 

12. «Оболонь-Бровар» Київ 

13. «Прикарпаття» Івано-Франківськ 

14. «Рух» Львів 

15. «Черкащина» Черкаси 

16. «Чорноморець» Одеса 
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2.4. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці команд клубів 
першої ліги в частині назви команди «Черкащина» Черкаси. 

2.5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора спортивного ПФЛ 
Мороза Є.В. 

 

 


