
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 20 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

(Засідання проведено з застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50               17 липня 2014 року 

 
Порядок денний 

1. Про припинення членства ТОВ «Футбольний клуб «Карлівка» м. Карлівка у ПФЛ. 
2. Про склад учасників другої ліги. 
3. Про формат змагань серед команд другої ліги у сезоні 2014-2015 років. 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про припинення членства ТОВ 
«Футбольний клуб «Карлівка» м. Карлівка у ПФЛ». 

Постановили: 

1. У відповідності до пунктів 1.1. та 3 статті 10 Статуту ПФЛ, пункту 7 статті 50 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ 2013-
2014 років  

1.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Карлівка» м. Карлівка у ПФЛ. 

1.2. Виключити команду «Карлівка» зі змагань серед клубів другої ліги. 

 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про склад учасників другої ліги». 

Постановили: 

2. На виконання Постанови Центральної Ради ПФЛ від 7 липня 2014 року № 18 та 
зважаючи на заяву ФК «Карлівка» про відмову брати участь у змаганнях серед 
команд другої ліги у сезоні 2014-2015 років, затвердити наступний склад учасників 
другої ліги: 

1.  «Арсенал-Київщина» Біла Церква  

2.  «Енергія» Нова Каховка  

3.  «Кремінь» Кременчук  

4.  «Кристал» Херсон  

5.  «Макіїввугілля» Макіївка  

6.  «Оболонь-Бровар» Київ  

7.  «Реал Фарма» Овідіополь  

8.  «Славутич –Зоря» Білозір′я  



 2
9.  «Скала» Стрий  

10.  «Шахтар-3» Донецьк 

 

ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про формат змагань серед 
команд другої ліги у сезоні 2014-2015 років». 

Постановили: 

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

4. Скасувати пункт 14.2 Постанови Центральної Ради ПФЛ від 7 липня 2014 року  
№ 18 та затвердити наступний формат: чемпіонат України серед команд другої 
ліги сезону 2014-2015 років проводиться у три кола: «осінь» – «весна» за 
круговою системою. 

5. Затвердити наступний принцип обміну між лігами: за підсумками сезону з першої 
до другої ліги переходять команди, що посіли 15-16 місця, з другої до першої – 
команди, що посіли 1-2 місця, крім цього, проводиться етап плей-офф за право 
виступати у першій лізі між командами, що посіли 14-те місце у першій лізі та 3-
тє місце у другій лізі. 

6. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до плану-календаря та Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ у сезоні 2014-2015 
років. 

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

 

 
 


