
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 

ПОСТАНОВА № 12 

(Засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

4 червня 2009 року 

З 18 членів Центральної Ради брали участь в опитуванні – 15. 

Порядок денний 

1. Про підсумки опитування клубів у частині переходів команд другої ліги до першої 
за підсумками сезону 2008/2009 років у випадку зміни кількісного складу першої 
ліги після можливого виходу зі складу Професіональної футбольної ліги (далі – 
ПФЛ) або виключення/зняття команди/клубу зі змагань. 

2. Про підсумки опитування клубів стосовно доповнення статті 16 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги України сезону 2009/2010 рр. (далі – Регламент змагань 
2009/2010) в частині переходів команд із другої ліги до першої ліги у випадку 
зміни кількісного складу першої ліги після виходу зі складу ПФЛ або виключення 
команди/клубу зі змагань. 

3. Про підсумки додаткового опитування клубів першої ліги стосовно встановлення 
тарифів за арбітраж та інспектування матчів серед команд клубів першої ліги 
ПФЛ у сезоні 2009 – 2010 років. 

І. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про підсумки опитування клубів у 

частині переходів команд другої ліги до першої за підсумками сезону 2008/2009 років 
у випадку зміни кількісного складу першої ліги виходу зі складу Професіональної 
футбольної ліги (далі – ПФЛ) або виключення/зняття команди/клубу зі змагань». 

На підставі підсумків опитування клубів (брали участь у голосуванні 29 клубів)  
– голосували «за» – одноголосно, – 

Постановили: 
У випадку зміни кількісного складу першої ліги після можливого виходу зі 

складу ПФЛ або виключення/зняття команди/клубу зі змагань за підсумками сезону 
2008/2009 років – у статті 16 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2008/2009 рр. вступає в дію 
правило: 
1. Якщо за підсумками сезону 2008/2009 років у першій лізі залишається парна 

кількість команд, тобто – 16, 14, 12 і т. д. з 18, право переходу до першої ліги 
отримують команди, що посіли перші місця в групах «А» та «Б» другої ліги та 
команди що посіли місця, наступні після перших місць в групах «А» та «Б» другої 
ліги. 

2. Якщо за підсумками сезону 2008/2009 років у першій лізі залишається непарна 
кількість команд, тобто – 15, 13, 11 і т. д. з 18, право переходу до першої ліги 
отримують команди, що посіли перші місця в групах «А» та «Б» другої ліги, а інші 
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команди для переходу до першої ліги визначаються в додаткових матчах між 
командами, що посіли місця, наступні після перших місць в групах «А» та «Б» 
другої ліги. Дату, час та місце проведення додаткових матчів визначає 
Центральна Рада.  

ІІ. Слухали: 
Інформацію президента Професіональної футбольної ліги Сироти С. А. «Про 

підсумки опитування клубів стосовно доповнення статті 16 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги України сезону 2009/2010 рр. (далі – Регламент змагань 2009/2010) в частині 
переходів команд із другої ліги до першої ліги у випадку зміни кількісного складу 
першої ліги після виходу зі складу ПФЛ або виключення команди/клубу зі змагань». 

На підставі підсумків опитування клубів щодо можливого випадку зміни 
кількісного складу першої ліги після виходу зі складу ПФЛ або виключення 
команди/клубу зі змагань у сезоні 2009 – 2010 років (брали участь у голосуванні 32 
клуби:  – голосували «за» – 20; – «проти» – 12), – 

Постановили:  
Пункт 5 статті 16 проекту Регламента змагань 2009-2010 років змінити та 

викласти пунктами 5, 6 у такій редакції: 
5. У випадках, якщо протягом сезону у першій лізі команду/команди 

виключено/знято зі змагань, команди першої ліги – члени ПФЛ, що посіли останні 
два місця, переходять до другої ліги. Перехід команд з другої ліги до першої 
здійснюється в такому порядку: 
а) якщо дві команди протягом сезону в першій лізі виключено/знято зі змагань, 

право переходу до першої ліги отримують команди, що посіли перші та другі 
місця в групах «А» та «Б» другої ліги. У випадку відмови/недопуску/зняття 
команди другої ліги, що посіла друге місце, – до першої ліги переходить 
команда, що посіла третє місце у своїй групі (за умови відповідності вимогам 
атестування клубів першої ліги); 

б) якщо протягом сезону одну команду першої ліги виключено/знято зі змагань, 
право переходу до першої ліги отримують команди, що посіли перші місця в 
групах «А» та «Б» другої ліги, а наступна команда для переходу до першої ліги 
визначається в додатковому матчі між командами, що посіли другі місця в 
групах «А» та «Б» другої ліги (за умови відповідності вимогам атестування 
клубів першої ліги). Дату, час та місце проведення додаткового матчу визначає 
Центральна Рада. 

6. В інших випадках рішення щодо механізму переходу приймає Центральна Рада. 
7. Адміністрації ПФЛ внести прийняті зміни до статті 16 проекту Регламента змагань 

2009-2010 років.  
ІІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про підсумки додаткового 

опитування клубів першої ліги стосовно встановлення тарифів за арбітраж та 
інспектування матчів серед команд клубів першої ліги ПФЛ у сезоні 2009 – 2010 
років». 

На підставі підсумків опитування клубів першої ліги (брали участь у 
голосуванні 11 клубів з 16:  – голосували «за» – 10; – «проти» – 1), – 

Постановили: 
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Установити наступні тарифи за арбітраж та інспектування матчів 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги сезону 2009 – 2010 років: 

Перша ліга  
Гонорар за 1 матч (грн.) Додатковий внесок (грн.)

Арбітр  3 000 500 

Асистент 
арбітра  1 500 500 

4-й арбітр  400 100 

Делегат  1 500 500 

 


	Порядок денний

